Město Týnec nad Labem
Masarykovo náměstí č.p. 1
PSČ 281 26 Týnec nad Labem
okres Kolín
Z á p i s č. : 3 - 2010
z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem,
konaného dne 25. 2. 2010 od 17. 00 hodin v kanceláři starosty
města Týnce nad Labem
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: 10 členů ZM
Omluveni z jednání: p. Vladimír Macháček ml.
Zápis obsahuje usnesení č. 744 / 2010 –

759 / 2010

PROGRAM
1. Zahájení
2. Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
3. Návrh programu jednání ZM
4. Kontrola usnesení č. 742/2010 – 743/2010 z minulého jednání ZM ze dne 8. 2. 2010
5. Diskuse veřejnosti
6. Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2010
7. Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadů ev. č.
S/05030531/22500774/001/09
8. Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodu Obvodního oddělení Policie ČR v Týnci
nad Labem od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
9. Mateřská škola Týnec nad Labem, příspěvková organizace :
• A)
Rozpočtové opatření za rok 2009
• B)
Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ČR ze státního rozpočtu
v roce 2009
• C)
Zápis o inventarizaci hmotného majetku a inventury peněžních
prostředků v pokladně MŠ.
• D)
Výsledek hospodaření MŠ za rok 2009 -Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a
příloha
• E)
Návrh – rozpočtu MŠ na rok 2010
10. Návrh - Výzvy více zájemcům k podání cenové nabídky na výkon technického dozoru
investora:
Název projektu, který bude předmětem zadávacího řízení:
Kanalizace v Týnci nad Labem - 1. stavba
Kanalizace v Týnci nad Labem - 2. stavba
Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice
Kanalizace v obci Vinařice
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11. Návrh - Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zakázky ve
zjednodušeném podlimitním řízení – výběr projektanta dalších stupňů projektové
dokumentace:
Název projektu, který bude předmětem zadávacího řízení:
Kanalizace v Týnci nad Labem - 1. stavba
Kanalizace v Týnci nad Labem - 2. stavba
Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice
Kanalizace v obci Vinařice
12. Diskuse zastupitelstva
13. Závěr
1. Zahájení :
Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města
pan Josef Polák.

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 3. jednání ZM:
Ověřovatelé zápisu z 3. zasedání ZM :
• paní Mgr. Zuzana Hájková
• paní Mgr. Hana Pánková

- Hlasování: 10 – 0 – 0
- Hlasování: 10 – 0 – 0

Zapisovatel: pan Bc. Bruno Krüger

- Hlasování: 10 – 0 – 0

3. Návrh programu jednání ZM
p. Polák Josef přednesl návrh programu jednání ZM a návrh na rozšíření programu jednání
ZM :
12. Žádost – o řešení vytápění bytu - slečna Aneta Čábelková
13. Úhrada členských příspěvků za rok 2009 – Občanské sdružení Zálabí, MAS
14. Základní škola Týnec nad Labem, příspěvková organizace :
• A)
Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ČR ze státního rozpočtu
v roce 2009
• B)
Zápis o inventarizaci hmotného majetku, bankovních účtů, závazků,
pohledávek, pokladen a materiálových zásob ZŠ
• C)
Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2009 -Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a
příloha
15. Návrh žádosti o dotaci na výstavbu – Tribuny a zázemí hráčů – fotbalové hřiště- Týnec
nad Labem, zajištění spolufinancování projektu
Hlasování :

10 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 8. 2. 2010
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta města
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 743/2010
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 742/2010
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4. – 3.
Usnesení č. 730/2010
Byl zveřejněn záměr na odprodej části pozemků parcela č. 1970/2 cca 228 m2 a č. 1970/3
cca 400 m2 vše v k. ú. Týnec nad Labem.
Diskuse: p. Ing. Josef Kantůrek, p. Václav Tvrdík, p. Mgr. Hynek Radouš, paní MUDr. Eva
Janurová
Cena, účel využití, garance, znalecký posudek
Zastupitelstvo města pověřuje Odbor kanceláře úřadu, vnitřních věcí a správy majetku
zadat vypracovat znalecký posudek - cena.
Hlasování:

10 – 0 - 0

4. – 4.
Bod č. 8 z jednání ZM dne 28. 1. 2010
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh - Smlouvy o dílo, firma Jarmil Brož –
Elektroservis – provozování a údržba VO a návrh cen prací, dopravy a mechanizace.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem pověřuje starostu města dalším jednáním ( záruka
na rekonstrukci VO a způsob hlášení a stanovení odpovědnosti za závady – záruky ).
Hlasování:

10 – 0 – 0

4. – 5.
Bod č. 10 z jednání ZM dne 28. 1. 2009 – Usnesení č. 731/2010
Výzva k vyhotovení nabídky na kompletní zajištění zadávacího řízení podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „ Název projektu, který bude předmětem zadávacího
řízení: Kanalizace v Týnci nad Labem - 1. stavba
Kanalizace v Týnci nad Labem - 2. stavba
Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice
Kanalizace v obci Vinařice
Po provedeném komplexním posouzení hodnotící komise konstatovala, že nabídka č. 2
uchazeče STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o. , Průběžná č. 48, 370 04 České Budějovice,
vyhověla nejlépe veškerým stanoveným požadavkům, kritériím a podmínkám zadavatele, a
proto hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu na předmět zakázky s tímto
uchazečem - STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o. , Průběžná č. 48, 370 04 České Budějovice,
č. j. 539, cena: 150 000,- Kč s DPH.
USNESENÍ č. 744/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje uzavřít smlouvu na předmět zakázky - kompletní zajištění
zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „ Název projektu,
který bude předmětem zadávacího řízení: Kanalizace v Týnci nad Labem - 1. stavba,
Kanalizace v Týnci nad Labem - 2. stavba, Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice a
Kanalizace v obci Vinařice s uchazečem - STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o. , Průběžná č.
48, 370 04 České Budějovice, č. j. 539, cena: 150 000,- Kč s DPH a pověřuje starostu
města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

20.3.2010
starosta města
10 – 0 - 0
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5. Diskuse veřejnosti :
6 . Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2010
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Oznámení o důvodu na osvobození od
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2010 .
Oznamovatel – žadatel: p. J. Tvrdík č. j. 435, p. Dr. Ing. Pavel Líska č. j. 360, p. Jaroslav
Král č. j. 473 ( syn Jaroslav, manželka Petra a jejich syn Sebastián ), sl. Jana Šebelková č.
j. 592, p. Michal Lukeš č. j. 636 a sl. Radmila Blahošová č. j. 664.
USNESENÍ č . 745 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů , § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a OZV č. 2/2008 místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2010 zcela promíjí poplatek : p. J. Tvrdík č. j. 435, p. Dr. Ing. Pavel
Líska č. j. 360, p. Jaroslav Král č. j. 473 ( syn Jaroslav, manželka Petra a jejich syn
Sebastián ), sl. Jana Šebelková č. j. 592, p. Michal Lukeš č. j. 636 a sl. Radmila Blahošová
č. j. 664.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 3. 2010
tajemník MěÚ
10 – 0 – 0

7. Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadů
ev. č. S/05030531/22500774/001/09
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o sběru,
přepravě a odstranění odpadů ev. č. S/05030531/22500774/001/09 – společnost AVE Kolín
s. r. o. .
USNESENÍ č. 746/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstranění
odpadů ev. č. S/05030531/22500774/001/09 – společnost AVE Kolín s. r. o. .
a pověřuje starostu města podpisem Dodatku.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

20.3.2010
starosta města
10 – 0 - 0

8. Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodu Obvodního oddělení
Policie ČR v Týnci nad Labem od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - zprávu o bezpečnostní situaci v územním
obvodu Obvodního oddělení Policie ČR v Týnci nad Labem od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere zprávu o bezpečnostní situaci v územním
obvodu Obvodního oddělení Policie ČR v Týnci nad Labem od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 na
vědomí.
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9. Mateřská škola Týnec nad Labem, příspěvková organizace :
•
•
•
•
•
Starosta

•
•
•
•
•

A)
Rozpočtové opatření za rok 2009
B)
Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ČR ze státního
rozpočtu v roce 2009
C)
Zápis o inventarizaci hmotného majetku a inventury peněžních
prostředků v pokladně MŠ.
D)
Výsledek hospodaření MŠ za rok 2009 -Výkaz zisku a ztráty,
rozvaha a příloha
E)
Návrh – rozpočtu MŠ na rok 2010
města předložil Zastupitelstvu města návrh od paní ředitelky MŠ Týnec nad Labem
A)
Rozpočtového opatření za rok 2009: příjmy – 2 737 064,26 Kč , výdaje
– 2 621 306,61 Kč
B)
Finančního vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ČR ze státního
rozpočtu v roce 2009
C)
Zápisu o inventarizaci hmotného majetku a inventury peněžních
prostředků v pokladně MŠ.
D)
Výsledku hospodaření MŠ za rok 2009 - Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a
příloha – hospodářský výsledek – 115 757,65 Kč
E)
Návrhu – rozpočtu MŠ na rok 2010, příjmy: 2 525 000,- Kč, výdaje:
2 525 000,- Kč

USNESENÍ č . 747 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Rozpočtové opatření za rok
2009 příjmy –2 737 064,26 Kč , výdaje – 2 621 306,61 Kč.
Zodpovídá :
Hlasování :

ředitelka MŠ
10 – 0 – 0

USNESENÍ č . 748 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje finanční vypořádání dotací
poskytnutých MŠMT ČR ze státního rozpočtu v roce 2009 – příjmy 2 200 321,- Kč , výdaje
2 200 321,- Kč.
Hlasování :

10 – 0 – 0

USNESENÍ č . 749 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Zápis o inventarizaci
hmotného majetku a inventury peněžních prostředků v pokladně MŠ - nebyl zjištěn rozdíl
mezi fyzickým stavem a účetní evidencí, nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.
Hlasování :

10 – 0 – 0

USNESENÍ č . 750 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výsledek hospodaření MŠ
za rok 2009 - Výkaz zisku a ztrát, rozvahu a přílohu: příjmy – 2 737 064,26 Kč , výdaje
2 621 306,61 Kč, zisk: 115 757,65 Kč, který bude převeden do rezervního fondu.
Zodpovídá :
Hlasování :

ředitelka MŠ
10 – 0 – 0
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USNESENÍ č . 751 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočet MŠ na rok 2010
Příjmy: 2 525 000,- Kč, výdaje: 2 525 000,- Kč, rozpočet vyrovnaný.
Termín plnění
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2010
ředitelka MŠ
10 – 0 – 0

10. Návrh - Výzvy více zájemcům k podání cenové nabídky na výkon
technického dozoru investora:
Název projektu, který bude předmětem zadávacího řízení:
Kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba
Kanalizace v Týnci nad Labem - 2.stavba
Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice
Kanalizace v obci Vinařice
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh - Výzvy více zájemcům k podání
cenové nabídky na výkon technického dozoru investora.
USNESENÍ č. 752 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o
obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje Výzvu více zájemcům k podání cenové
nabídky na výkon technického dozoru investora, název projektu, který bude předmětem
zadávacího řízení:
Kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba
Kanalizace v Týnci nad Labem - 2.stavba
Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice
Kanalizace v obci Vinařice
a pověřuje starostu města oslovením tří firem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 3. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

11. Návrh - Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení – výběr projektanta dalších
stupňů projektové dokumentace:
Název projektu, který bude předmětem zadávacího řízení:
Kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba
Kanalizace v Týnci nad Labem - 2.stavba
Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice
Kanalizace v obci Vinařice
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh - Výzvy k podání nabídky a k prokázání
splnění kvalifikace zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení – výběr projektanta
dalších stupňů projektové dokumentace.
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USNESENÍ č. 753 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o
obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje Výzvu k podání nabídky a k prokázání
splnění kvalifikace zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení – výběr projektanta
dalších stupňů projektové dokumentace: Název projektu, který bude předmětem zadávacího
řízení:Kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba
Kanalizace v Týnci nad Labem - 2.stavba
Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice
Kanalizace v obci Vinařice
a pověřuje starostu města oslovením pěti firem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 3. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

12. Žádost – o řešení vytápění bytu - slečna Aneta Čábelková
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost – o řešení vytápění bytu slečna Aneta
Čábelková, ul. Krále Jiřího č. 64. Bytová komise, žádost prověřila a doporučuje –montáž
nového topení. Cenový návrh: p. Josef Pokorný – 71 428,- Kč s DPH.
USNESENÍ č. 754 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje montáž nového topení byt
slečny
Anety Čábelkové. Cena: 71 428,- Kč s DPH ( p. Josef Pokorný ) a pověřuje starostu
města podpisem Smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 3. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

13. Úhrada členských příspěvků rok 2009 – Občanské sdružení Zálabí, MAS
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh na úhradu členských příspěvků za
rok 2009 – Občanské sdružení Zálabí, MAS ( výše členských příspěvků 2,- Kč/obyvatel –
celková výše pro město Týnec nad Labem – 4 012,- Kč ).
USNESENÍ č . 755 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje úhradu
členských příspěvků za
rok
2009 – Občanské sdružení Zálabí, MAS - celková výše pro město Týnec nad Labem –
4 012,- Kč .
Termín plnění
Zodpovídá :
Hlasování :

31.3.2010
starosta města
10 – 0 – 0
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14. Základní škola Týnec nad Labem, příspěvková organizace :
•
•
•

A)
Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ČR ze státního
rozpočtu v roce 2009
B)
Zápis o inventarizaci hmotného majetku, bankovních účtů,
závazků, pohledávek, pokladen a materiálových zásob ZŠ
C)
Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2009 -Výkaz zisku a ztráty,
rozvaha a příloha

Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh od pana ředitele Základní školy Týnec
nad Labem, příspěvková organizace:
• A ) Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ČR ze státního rozpočtu
v roce
2009: příjmy 10 810 416,- Kč , výdaje 10 810 416,- Kč
• B ) Zápis o inventarizaci hmotného majetku, bankovních účtů, závazků, pohledávek,
pokladen a materiálových zásob ZŠ
• C ) Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2009 -Výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohu,
příjmy – 15 580 184,48 Kč , výdaje 15 504 688,72 Kč, zisk: 75 495,76 Kč
USNESENÍ č . 756 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje finanční vypořádání dotací
poskytnutých MŠMT ČR ze státního rozpočtu v roce 2009 – příjmy 10 810 416,- Kč , výdaje
10 810 416,- Kč
Hlasování :

10 – 0 – 0

USNESENÍ č . 757 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje
Zápis o inventarizaci
hmotného majetku, bankovních účtů, závazků, pohledávek, pokladen a materiálových zásob
ZŠ - nebyl zjištěn rozdíl mezi fyzickým stavem a
účetní evidencí, nebyly zjištěny žádné
inventurní rozdíly.
Hlasování :

10 – 0 – 0

USNESENÍ č . 758 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výsledek hospodaření ZŠ
za rok 2009 - Výkaz zisku a ztrát, rozvahu a přílohu: příjmy – 15 580 184,48 Kč , výdaje
15 504 688,72 Kč, zisk: 75 495,76 Kč, který bude převeden do rezervního fondu.
Zodpovídá :
Hlasování :

ředitel ZŠ
10 – 0 – 0

15. Návrh žádosti o dotaci na výstavbu – Tribuny a zázemí hráčů –
fotbalové hřiště- Týnec nad Labem, zajištění spolufinancování projektu
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh žádosti o dotaci na výstavbu – Tribuny
a zázemí hráčů – fotbalové hřiště- Týnec nad Labem ( celková výše 6 800 000,- Kč ),
zajištění spolufinancování projektu městem minimálně ve výši 20% tj. 1 360 000,- Kč
celkových nákladů projektu tak, aby bylo finančně kryto 100% nákladů akce v termínu
plnění.
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USNESENÍ č. 759/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje podání žádosti na dotaci na výstavbu – Tribuny a
zázemí hráčů – fotbalové hřiště - Týnec nad Labem ( celková výše 6 800 000,- Kč ) a
současně Zastupitelstvo města Týnec nad Labem schvaluje zajištění spolufinancování
projektu městem minimálně ve výši 20% tj. 1 360 000,- Kč celkových nákladů projektu
tak, aby bylo finančně kryto 100% nákladů akce v termínu plnění.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

16 . Diskuse:
p. Josef Polák
• informace - certifikace MěÚ – kompletní informační systém MěÚ Týnec nad Labem
reg. číslo: 01-20100114
• stav místních komunikací v chatové oblasti – velmi špatný – zabezpečit opravu
( kanalizace, náklady )
• informace – p. M. Doubal a p. Ing. H. Žmolil – Čestní občané města oslaví v březnu
významné životní jubileum
paní Mgr. Zuzana Hájková
• jubilea březen - duben 2010
p. Josef Vomáčka :
• informoval o činnosti komise k přípravě Oslav 900 let města
p. Mgr. Hynek Radouš
• informace - dětský karneval – 27. 3. 2010 v 15,- hod. – sportovní hala
• studie výstavba rod. domů lokalita Bambousek – připraveny podklady pro oslovení tří
projektantů
Starosta města v 19 hodin 20 minut
zastupitelům města za účast a spolupráci.

ukončil jednání a poděkoval všem přítomným

Ověřovatelé zápisu : paní Mgr. Zuzana Hájková

paní Mgr. Hana Pánková

Josef Polák, starosta města

Zapsal: p. Bc. Bruno Krüger, zástupce tajemníka Měú
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