Městský úřad Týnec nad Labem
Masarykovo nám. čp. 1 , PSČ 281 26

Z á p i s č. : 4 - 2008
z 4. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne
24. 4. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města Týnce nad Labem.
Přítomni: 9 členů ZM ,
Omluveni z jednání: p. Motl Oldřich, p. Macháček Vladimír ml.,
Zápis obsahuje usnesení č. 311 / 2008 – 329 / 2008
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GRAM
Zahájení.
Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Návrh programu jednání ZM.
Kontrola usnesení č 297/2007 - 310/2007
z minulého jednání ZM ze dne
27.3.2008.
Diskuse veřejnosti.
Žádosti na osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2008.
Žádost o plynové topení – p. Pokorný Jiří ul. Krále Jiřího č.64.
Žádost o byt.
Cenová nabídka na dodávku a montáž vodoměru SV Pošta Týnec nad Labem.
Návrh smlouvy o dílo ing. Jareš Ondřej – technický dozor pro akci : Kostel Panny
Marie Sedmibolestné – oprava fasády.
Středočeský kraj – dotace : Kostel Panny Marie Sedmibolestné – oprava fasády –
100.000,- Kč , sousoší Piety pod křížem – 60.000,- Kč, kostel Stětí sv. Jana Křtitele –
oprava fasády – 140.000,- Kč.
Návrh kupní smlouvy s firmou DSK stavebniny s.r.o. .
Závěrečný účet Města Týnec nad Labem za rok 2007.
Závěrečný účet Svazku obcí Týnecko za rok 2007.
Odměny členů zastupitelstva Města Týnec nad Labem dle nař. Vlády č. 79/2008 ze
dne 25.2.2008, kterým se mění nař. Vlády č. 37/2003, ve znění pozdějších
předpisů..
Návrh minimálních cen pozemků v Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařících na rok
2008 .
Diskuse zastupitelstva.
Závěr.
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1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin 10 minut a řídil starosta
města pan Josef Polák.
Před jednáním Městského zastupitelstva zastupitelé uctili minutou ticha památku
zemřelého pana Františka Havlíčka, který byl bývalým zaměstnancem Městského
úřadu v Týnci nad Labem.

2. Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Ověřovatelé zápisu z 4. zasedání ZM :paní MUDr. Janurová Eva, p. Tvrdík Václav
Hlasování: 7 – 0 – 0
Zapisovatel:p. Macháček Vladimír – tajemník MěÚ.
Hlasování: 7 – 0 – 0

3. Návrh programu jednání ZM
p. Polák Josef přednesl návrh programu jednání ZM.
p. Polák Josef přednesl návrh na rozšíření programu jednání ZM.
Bod č. 7. Doplnit o žádost paní Coufalové Veroniky.
17. Veřejnoprávní kontrola hospodaření MŠ Týnec nad Labem - protokol.
18. Žádost o příspěvek na provoz Protialkoholní záchytné stanice v Kolíně – zajištění
provozu rok 2008.
19. Žádost MŠ Týnec nad Labem – uzavření provozu od 28.7. – 29.8.2008 z důvodu čerpání
řádné dovolené .
20. Přestupková komise MěÚ Týnec nad Labem – jmenování členů, jednací řád.
21. Technické služby Města Týnec nad Labem – nákup nákladního automobilu.
Hlasování : 7 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM konaného 27.3.2008
Úvodní slovo: p. Polák Josef – starosta
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 305 / 2008 - Veřejná finanční podpora na rok 2008 – organizace, spolky.
Usnesení č. 309 / 2008 - Encyklopedie Středočeský kraj - města a obce.
4. - 2 .
Usnesení splněna :
Usnesení č. 298 / 2008, 300 / 2008 - 304 / 2008, 306 / 2008 – 308 / 2008 a 310 / 2008.
4. – 3.
Usnesení č. 297/2008 :
Žádost o koupi pozemku parcela č. 894 a část pozemku parcela č. 474/1 v k.ú. a obci Týnec
nad Labem o celkové ploše 45 m2. – pan Horáček Josef. Záměr byl zveřejněn. Cena : 150,Kč / m2.
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USNESENÍ č . 311 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje prodej pozemku parcela č. 894 a část pozemku
parcela č. 474/1 v k.ú. a obci Týnec nad Labem o celkové ploše 45 m2. Cena 150,Kč/m2 a ukládá oddělení správy majetku vypracovat kupní smlouvu ( věcné
břemeno) a pověřuje starostu jejím podpisem. Při podpisu smlouvy uhradí kupující
celkovou cenu za parcelu a poplatek za vklad do katastrální mapy.
Termín plnění : 31.7.2008
Zodpovídá : starosta
Hlasování : 7 – 0 - 0
V 17hod. 20 minut se dostavil na jednání MZ pan ing. Kantůrek Josef.
4. – 4.
Usnesení č. 299/2008 :
Plynové topení – paní Tatíčková Olga ul. Krále Jiřího č.64.
Osloveny tři firmy – cenové nabídky. Pan Radovan Mlika – cena : 26.116,38 Kč bez DPH,
pan Pokorný Josef – cena : 24.867,- Kč bez DPH. Pan Vojtěch cenovou nabídku neposlal.
USNESENÍ č . 312 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s panem Pokorným Josefem ,
cena : 24.867,- Kč bez DPH a ukládá oddělení správy majetku vypracovat smlouvu
o dílo a pověřuje starostu jejím podpisem.
Termín plnění : 31.8.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0
4. – 5.
Usnesení č. 278/2008 :
Žádost o odkoupení části pozemku parcela č.731 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Týnec nad
Labem – firma CWM s.r.o. Chvaletice. Cena : 500,- Kč / m2.
USNESENÍ č . 313 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje prodej části pozemku parcela č.731 o výměře cca 18
m2 v k.ú. Týnec nad Labem – firma CWM s.r.o. Chvaletice. Cena : 500,- Kč / m2
a ukládá oddělení správy majetku vypracovat kupní smlouvu a pověřuje starostu
jejím podpisem. Při podpisu smlouvy uhradí kupující celkovou cenu za parcelu a
poplatek za vklad do katastrální mapy.
Termín plnění : 31.7.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0

4. – 6.
Usnesení č. 294/2008 :
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na službu Činnost
vedoucí k úspěšnému přijetí žádosti a jejímu následnému schválení příslušným orgánem pro
získání dotace z fondů Evropské unie na investiční akci -Týnec nad Labem , Lžovice a
Vinařice – kanalizace a ČOV.
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USNESENÍ č. 314/2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
ruší 1.výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na službu Činnost vedoucí k úspěšnému přijetí žádosti a jejímu
následnému schválení příslušným orgánem pro získání dotace z fondů Evropské
unie na investiční akci -Týnec nad Labem , Lžovice a Vinařice – kanalizace a ČOV.
Termín plnění: 31.5.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0

USNESENÍ č. 315/2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje 2.výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na službu Činnost vedoucí k úspěšnému přijetí žádosti a jejímu
následnému schválení příslušným orgánem pro získání dotace z fondů Evropské
unie na investiční akci -Týnec nad Labem , Lžovice a Vinařice – kanalizace a ČOV
a pověřuje starostu města oslovením třech firem.
Termín plnění: 30.6.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0

5. Diskuse veřejnosti :
6. Žádosti na osvobození od místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2008.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – žádosti na osvobození od místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2008.
USNESENÍ č . 316 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a OZV č. 3 /2007 čl. I. schvaluje osvobození od místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2008 pro občany Města Týnec nad
Labem : p. Král Jaroslav a Králová Petra, p. Hank Miloš, slečny Kurzveilova Lucie a Monika,
p. Svoboda Jan, slečny ing. Tlučhořová Eliška a Drahomíra, paní Hamplová Eva a p. Hampl
Rudolf ml. dále neschvaluje osvobození od místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2008 : pan Kratochvíl Pavel a paní Bartošíková Marie..
Termín plnění : 30.4.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 - 0 – 0

7. Žádost o plynové topení – p. Pokorný Jiří ul. Krále Jiřího č.64 a paní
Coufalová Veronika ul. Ve Výmolu č. 480.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – žádost o plynové topení – p.Pokorný Jiří ul.
Krále Jiřího č.64 a paní Coufalová Veronika ul. Ve Výmolu č.480.
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USNESENÍ č . 317 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

schvaluje žádost o plynové topení – p. Pokorný Jiří ul. Krále

Jiřího č.64 a paní Coufalová Veronika ul. Ve Výmolu č. 480 a pověřuje vedoucího
odboru kanceláře úřadu, vnitřních věcí a správy majetku oslovením třech firem
k podání cenové nabídky.
Termín plnění : 31.8.2008
Zodpovídá : vedoucí odboru kanceláře úřadu,vnitřních věcí a správy majetku
Hlasování : 8 - 0 – 0

8. Žádost o byt – paní Volná Milada.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - žádost o byt – paní Volná Milada.
USNESENÍ č . 318 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů ruší pořadník na přidělování bytů, na každý volný byt bude
zveřejněn záměr na pronájem.
Termín plnění : 31.12. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0

9. Cenová nabídka na dodávku a montáž vodoměru SV Pošta Týnec nad
Labem.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - cenovou nabídku od firmy V + H Kolín s.r.o.
na dodávku a montáž vodoměru SV Pošta Týnec nad Labem. Cena : 54.638,- Kč bez DPH.

USNESENÍ č . 319 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku od firmy V + H Kolín s.r.o. na
dodávku a montáž vodoměru SV Pošta Týnec nad Labem. Cena : 54.638,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění : 31.7. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0

10. Návrh smlouvy o dílo ing. Jareš Ondřej – technický dozor pro akci :
Kostel Panny Marie Sedmibolestné – oprava fasády.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – návrh smlouvy o dílo ing. Jareš Ondřej –
technický dozor pro akci : Kostel Panny Marie Sedmibolestné – oprava fasády.Cena :
10.000,- Kč.
USNESENÍ č . 320/2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o dílo ing. Jareš Ondřej – technický dozor pro
akci : Kostel Panny Marie Sedmibolestné – oprava fasády.Cena : 10.000,- Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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Termín plnění : 31.8. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0

11. Středočeský kraj – dotace : Kostel Panny Marie Sedmibolestné – oprava
fasády – 100.000,- Kč , sousoší Piety pod křížem – 60.000,- Kč, kostel Stětí
sv. Jana Křtitele – oprava fasády – 140.000,- Kč.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – finanční dotace od Středočeského kraje:
Kostel Panny Marie Sedmibolestné – oprava fasády – 100.000,- Kč , sousoší Piety pod
křížem – 60.000,- Kč, kostel Stětí sv. Jana Křtitele – oprava fasády – 140.000,- Kč.

USNESENÍ č.321 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje přijetí finanční dotace od Středočeského kraje: Kostel
Panny Marie Sedmibolestné – oprava fasády – 100.000,- Kč , sousoší Piety pod
křížem – 60.000,- Kč, kostel Stětí sv. Jana Křtitele – oprava fasády – 140.000,- Kč
a pověřuje starostu města podpisem smluv.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 - 0

12. Návrh kupní smlouvy s firmou DSK stavebniny s.r.o. .
Starosta města předložil zastupitelstvu města
stavebniny s.r.o. .

- návrh kupní smlouvy s firmou DSK

USNESENÍ č.322 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje kupní smlouvu s firmou DSK stavebniny s.r.o. a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 - 0

13. Závěrečný účet Města Týnec nad Labem za rok 2007.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - závěrečný účet Města Týnec nad Labem za
rok 2007.
USNESENÍ č. 323 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 84 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje závěrečný účet Města Týnec nad Labem za rok 2007
s výhradou ( při odvodu finančních prostředků sociálních dávek hmotné nouze
Krajskému úřadu bylo odvedeno o 2.884,- Kč méně , chyba byla odstraněna a
finanční prostředky ve výši 2.884,- Kč byly zaslány na účet FÚ Kolín).
Hlasování: 8 – 0 - 0
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14 . Závěrečný účet Svazku obcí Týnecko za rok 2007.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - závěrečný účet Svazku obcí Týnecko za rok
2007.
USNESENÍ č.324 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 84 písm. b ) zák.č.128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Týnecko za rok 2007 bez
výhrad.
Hlasování : 8 – 0 – 0

15. Odměny členů zastupitelstva Města Týnec nad Labem dle nař. Vlády č.
79/2008 ze dne 25.2.2008, kterým se mění nař. Vlády č. 37/2003, ve znění
pozdějších předpisů.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - návrh odměn členům zastupitelstva Města
Týnec nad Labem dle nařízení Vlády č. 79/2008 ze dne 25.2.2008, kterým se mění nařízení
Vlády č. 37/2003, ve znění pozdějších předpisů..

USNESENÍ č. 325 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 84 písm. n ) zák.č.128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – schvaluje odměny členům zastupitelstva Města Týnec nad
Labem dle nařízení Vlády č. 79/2008 ze dne 25.2.2008, kterým se mění nařízení
Vlády č. 37/2003, ve znění pozdějších předpisů.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 - 0

16. Návrh minimálních cen pozemků v Týnci nad Labem, Lžovicích a
Vinařících na rok 2008.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - návrh minimálních prodejných cen pozemků
v Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařících na rok 2008 .

USNESENÍ č. 326 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje minimální prodejní ceny pozemků v k.ú. Týnec nad
Labem, Lžovice a Vinařice :
• účel provozování podnikatelské činnosti – 500,- Kč / m2
• stavební parcela bez inženýrských sítí – 350,- Kč / m2
• účel rekreační – 250,- Kč / m2
• účel zahrádkářská činnost – 150,- Kč / m2
• ostatní ( drobné odkupy – účel parkování, oplocení apod.) – 150,- Kč / m2
Termín plnění : 31.12.2008
Hlasování : 8 – 0 – 0
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17. Veřejnoprávní kontrola hospodaření MŠ Týnec nad Labem - protokol.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – protokol veřejnoprávní kontroly hospodaření
MŠ Týnec nad Labem –výsledek kontroly bez výhrad .
Zastupitelstvo města bere protokol veřejnoprávní kontroly hospodaření MŠ Týnec
nad Labem na vědomí .
Hlasování : 8 – 0 – 0

18.Žádost o příspěvek na provoz Protialkoholní záchytné stanice v Kolíně
zajištění provozu rok 2008.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - žádost o finanční příspěvek ve výši 5.000
Kč na provoz Protialkoholní záchytné stanice v Kolíně – zajištění provozu rok 2008.

USNESENÍ č. 327 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na provoz
Protialkoholní záchytné stanice v Kolíně a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0

19. Žádost MŠ Týnec nad Labem – uzavření provozu od 28.7. – 29.8.2008
z důvodu čerpání řádné dovolené .
Starosta města předložil zastupitelstvu města - žádost MŠ Týnec nad Labem – uzavření
provozu od 28.7. – 29.8.2008 z důvodu čerpání řádné dovolené .

USNESENÍ č. 328 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje žádost MŠ Týnec nad Labem – uzavření provozu od
28.7. – 29.8.2008 z důvodu čerpání řádné dovolené .
Termín plnění : 31.8.2008
Zodpovídá : paní ředitelka MŠ
Hlasování : 8 – 0 – 0

20. Přestupková komise MěÚ Týnec nad Labem – jmenování členů, jednací
řád.
Starosta Města Týnec nad Labem , podle § 106 zák.č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů jmenoval členy přestupkové komise – slečnu Mgr. Matějíčkovou Adélu, paní
Motlovou Jaroslavu a pana Šmída Emanuela , která na svém jednání schválila Jednací řád .
Zastupitelstvo města bere jmenování členů přestupkové komise na vědomí .
Hlasování : 8 – 0 – 0
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21. Technické služby Města Týnec nad Labem – nákup nákladního
automobilu.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – návrh na nákup nákladního automobilu pro
technické služby Města Týnec nad Labem .
USNESENÍ č. 329 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje nákup nákladního automobilu pro technické služby
Města Týnec nad Labem do výše max. 180.000,- Kč bez DPH.
Termín plnění : 31.8.2008
Zodpovídá : tajemník MěÚ
Hlasování : 8 – 0 – 0
V 18hod. 25 minut se dostavila na jednání MZ paní Mgr. Pánková Hana.

22. Diskuse:
pan Mgr. Hynek Radouš
• kritika některých občanů k přístupu sběru odpadů na veřejných prostranství
v katastru Města Týnec nad Labem při „ Dnu země“,
• osvětlení haly – provedeno měření – účinnost jenom 50-60 % ( nutná výměna a
přidání 4 ks svítidel nad branky do rohů) – cenovou nabídku od firmy Elektroservis
sro,
• špatný technický stav haly – kotel, vymalování, kanalizace, poškozená omítka –
zpracovat harmonogram oprav a cenové nabídky,
• Kolínská olympiáda – převoz kol – zabezpečí MěÚ,
• Školní Akademie – 16.5.2008 od 16,- hodin,
• výtluky v silnici – ul. Žižkova – oprava,
paní Mgr. Zuzana Hájková
• dětský karneval – poděkování všem, kteří pomáhali zabezpečit,
• vítání občánků Města Týnec nad Labem – 20.5.2008,
• akce „ Pohádkový les „ 30.4.2008,
paní MUDr. Eva Janurová
• bytovka Ve Výmolu čp. 480 – výměna oken – jednání na ROP – dotace,
• bioodpad – od úterý 29.4.2008 se budou rozvážet občanů kompostéry,
• úklid města – sekání trávy , zlepšení,
paní Mgr. Hana Pánková
• Den země – pochvala dětem za vzorný úklid,
pan Václav Tvrdík
• koš na odpadky Vinařice zastávka – bude se řešit při výstavbě nové čekárny,
• revize užívání městských pozemků,
pan Josef Vomáčka
• nízký tlak vody ve Vinařících – Vodos Kolín kontrola,
• úklid prostranství před nemovitostí p. Kesnera – naše technické služby,
• rozhlas – Mopos kontrola,

10

pan Václav Kučera
• vodovod na Bambousek ( nedostatek vody ) – zpracován projekt – dotace,
pan Josef Polák
• informace Územní plán Města Týnec nad Labem – probíhá zpracování připomínek na
čistopis ÚP ( MěÚ Kolín paní Klímová pořizovatel),
• slavnostní předání dekretu o udělení znaku a vlajky Městu Týnec nad Labem dne
1.4.2008 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR – za Město Týnec nad Labem se
zúčastnili starosta a místostarostka města,
• informace k jednání na Krajském úřadu dne 6.5.2008 ohledně sinice II / 327
přivaděč k průmyslové zóně Kutná Hora,
• bankomat firma Pharro Praha ( AMBRO Bank) – připravit místnost 2x2 m2, instalace
500,- Kč, minimálně 750,- výběrů za měsíc, když není splněno město by doplácelo
30,- Kč / 1 neuskutečněný výběr,
Starosta města v 19 hodin 20 minut
ukončil jednání a poděkoval všem přítomným
zastupitelům města za účast a spolupráci.

Polák Josef
starosta města

Ověřovatelé zápisu :
-

paní MUDr. Janurová Eva

- pan Tvrdík Václav

Zapsal: pan Macháček Vladimír str. – tajemník MěÚ

