Město Týnec nad Labem
Masarykovo náměstí č.p. 1
PSČ 281 26 Týnec nad Labem
okres Kolín
Z á p i s č. : 9 - 2010
z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem,
konaného dne 14. 7. 2010 od 17. 00 hodin v kanceláři starosty
města Týnce nad Labem
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
10 členů ZM
Omluveni z jednání:
p. Vladimír Macháček ml.,
Omluveni z části jednání: v 17h 15minut přišel p. Václav Tvrdík, v 17h 25minut přišel p.
Ing. Josef Kantůrek,
Dále byli přítomni:
Vladimír Macháček – tajemník MěÚ,
Zápis obsahuje usnesení č. 838 / 2010 – 855 / 2010

PRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GRAM
Zahájení
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
Návrh programu jednání, rozšíření a úprava navrhovaného programu:
Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne 17. 6. 2010
Diskuse veřejnosti
Žádost o odprodej části pozemku parcela č. 672/1 v k. ú. a obci Týnec nad Labem
Návrh Smlouvy o servisní činnosti
Návrh revokace usnesení č. 740/2010
Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-126003089/01
10.Cenová nabídka na projekt zatrubnění odvodňovacího příkopu v lokalitě „ Výmol- Pod
hradem „
11.Návrh Smlouvy o dílo – výkon technického dozoru investora při obnově nemovité
kulturní památky
12.Cenová nabídka na zajištění podkladových analýz v rámci přípravy projektu „
Revitalizace mrtvého ramene Labe - Týnec nad Labem „
13.Diskuse zastupitelstva
14. Závěr

1. Zahájení :
Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin 5minut a řídil starosta
města pan Josef Polák.

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 9. jednání ZM v roce
2010:
Ověřovatelé zápisu z 9. zasedání ZM :
• paní Mgr. Zuzana Hájková
• paní Mgr. Hana Pánková
Zapisovatel: p. Vladimír Macháček, tajemník MěÚ

- Hlasování: 8 – 0 – 0
- Hlasování: 8 – 0 – 0
- Hlasování: 8 – 0 – 0
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3. Návrh programu jednání, rozšíření a úprava navrhovaného programu:
p. Polák Josef přednesl návrh programu jednání ZM a návrh na rozšíření a úpravu
programu jednání ZM :
13. Žádost o prodej části pozemku parcela č. 600/1 v k. ú. a obci Týnec nad Labem
14. Žádost o pronájem sloupu VO před domem č. p. 43 ve Lžovicích – reklama
15. Návrh Licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem či bez textu při promítání AV děl
v kinech.
16. Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
rok 2010
17. Návrh – Likvidační komise města na vyřazení hmotného a nehmotného nemovitého
majetku Města Týnec nad Labem
18. Návrh Pojistné smlouvy č. 5209048163 pro pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu
způsobenou obci
19. Žádost o prodej pozemku parcela č. 177 v k. ú. a obci Týnec nad Labem
Hlasování :

8–0–0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 10. 5. a 27. 5. 2010.
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta města
Ověření zápisu z 8. zasedání ZM v roce 2010:

p. Vladimír Macháček ml.
p. Josef Vomáčka

4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 832/2010.
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 822/2010 - 825/2010, 827/2010 – 831/2010, 833/2010 - 836/2010.
4. – 3
Usnesení č. 814/2010
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – „ nový STL plynovod +
přípojky – prodloužení Týnec nad Labem, ul. Hešova.
Hodnotící komise jmenovaná na výběr firmy na realizaci díla „ nový STL plynovod + přípojky
- prodloužení Týnec nad Labem, ul. Hešova“ - doporučuje předsedovi komise, aby navrhl
zastupitelstvu Města Týnec nad Labem, schválit návrh komise a uzavřít smlouvu o dílo s
firmou Výstavba sítí Kolín a. s. , Polepy č. 235, 280 02 Kolín, IČO: 261 15 972, 2. 7. 2010,
č. j. 2413, s nabídkovou cenou : 227 243,- Kč s DPH. Zahájení prací 08/2010 a ukončení
08/2010.
USNESENÍ č . 838 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Výstavba sítí
Kolín a. s. , Polepy č. 235, 280 02 Kolín, IČO: 261 15 972, s nabídkovou cenou: 227 243,Kč s DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
starosta města
8–0–0
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4. – 4
Usnesení č. 818/2010
Zveřejnění záměru na pronájem nemovitosti – kostel Panny Marie Sedmibolestné na
hřbitově v Týnci nad Labem, záměr byl řádně zveřejněn. Cena: 1 Kč/ rok, nájemce:
Občanské sdružení Zálabí, MAS.
USNESENÍ č . 839 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 102 písm. m) zák. č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o pronájmu
nemovitosti – kostel Panny Marie Sedmibolestné na hřbitově v Týnci nad Labem, cena: 1Kč/
rok, Občanskému sdružení Zálabí, MAS a pověřuje místostarostku města podpisem
Smlouvy o pronájmu.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2016
starosta města
9–0–0

4. – 5
Usnesení č. 819/2010
Zveřejnění záměru na odprodej části pozemku parcela č. 172 v k.ú. Lžovice, záměr byl
řádně zveřejněn. Cena: 150 Kč/ m2, kupující: manželé M. a L. V. .
USNESENÍ č . 840 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 85 písm. a) zák.č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje odprodej části pozemku parcela č.
172 v k.ú. Lžovice ( geometrický plán – rozdělení pozemků ) cena: 150 Kč/ m2, kupující:
manželé M. a L. V. a pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 10. 2010
starosta města
9–0–0

4. - 6
Usnesení č. 826/2010
Zveřejnění záměru na pronájem fotbalového hřiště pozemek parcela č. 2092, budovy kabin
a tribunou na pozemku parcela č. 2091, plechovou tribunu na pozemku parcela č. 2093,
budovu šaten u tenisových dvorcích na pozemku parcela č. 1421 vše v k. ú. a obci Týnec
nad Labem a dvou místností v prvním poschodí budovy č. p. 235 na pozemku parcela č. v k.
ú. a obci Týnec nad Labem, záměr byl řádně zveřejněn.
Diskuse: p. Mgr. Hynek Radouš, p. Václav Tvrdík, paní Mgr. Hana Pánková
Podmínky smlouvy – účel nájmu, doba nájmu, práva a povinnosti pronajímatele a nájemce,
cena.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města přípravou a projednáním návrhu smlouvy
s právním zástupcem města p. JUDr. Janem Matějíčkem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
starosta města
9–0–0
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4. – 7
Usnesení č. 837/2010
Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parcela č. 2081/1 v k. ú. a obci Týnec nad
Labem, záměr byl řádně zveřejněn. Cena: 150 Kč/ m2, výměra cca 360 m2 kupující: p. Z.
T.
USNESENÍ č . 841 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 85 písm. a) zák.č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje odprodej části pozemku parcela č.
2081/1 v k. ú. Týnec nad Labem ( výměra cca 360 m2, geometrický plán – rozdělení
pozemků ) cena: 150 Kč/ m2, kupující: p. Z. T. a pověřuje starostu města podpisem Kupní
smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 10. 2010
starosta města
9–0–0

5. Diskuse veřejnosti :
p. R. S. – informace k vypracování Studie zástavby rodinných domů v lokalitě Z 10 a
cenového návrhu na vybudování infrastruktury, ceny nabídek na vypracování Studií velmi
vysoké.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města přípravou a projednáním vypracování Studie
zástavby rodinných domů v lokalitě Z 10 s p. Jiřím Benešem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 9. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

6. Žádost o odprodej části pozemku parcela č. 672/1 v k. ú. a obci Týnec
nad Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o odprodej části pozemku parcela č.
672/1 v k. ú. a obci Týnec nad Labem – manželé Z. K. a P. K. .
USNESENÍ č . 842 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 39 zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru na odprodej části
pozemku parcela č. 672/1 v k. ú. a obci Týnec nad Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 9. 2010
tajemník MěÚ
10 – 0 – 0

7. Návrh Smlouvy o servisní činnosti
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o servisní činnosti –
společnost ELZED Praha s. r. o.
Diskuse: p. Mgr. Hynek Radouš, p. Václav Tvrdík, paní Mgr. Zuzana Hájková
Podmínky smlouvy.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města přípravou a projednáním návrhu smlouvy
s právním zástupcem města p. JUDr. Janem Matějíčkem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
starosta města
9–0–0
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8. Návrh revokace usnesení č. 740/2010
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh revokace usnesení č. 740/2010:
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje služby pro zajištění plnění povinností v oblasti
BOZP a PO – paní Lucie Hrdličková, cena: zpracování prvotní dokumentace v oblasti BOZP a
PO – 14 000,- Kč, paušální měsíční cena za služby BOZP a PO – 1 500,- Kč a pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Návrh změny: Smlouvu o dílo uzavřít s paní Bohumilou Zerzánkovou ( spolupracovnice paní
Lucie Hrdličkové ).
USNESENÍ č . 843 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje služby pro zajištění plnění povinností v oblasti
BOZP a PO – s paní Bohumilou Zerzánkovou, paušální měsíční cena za služby BOZP a PO –
1 500,- Kč a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

doba neurčitá
tajemník MěÚ
10 – 0 – 0

9. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IE-12-6003089/01
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene č. IE-12-6003089/01 – ČEZ Distribuce a. s. .
USNESENÍ č. 844 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IE-12-6003089/01 – ČEZ Distribuce a. s. a pověřuje starostu města
podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 7. 2010
starosta města
10 – 0 - 0

10. Cenová nabídka na projekt zatrubnění odvodňovacího příkopu v lokalitě
„ Výmol- Pod hradem „
Starosta města předložil Zastupitelstvu města cenovou nabídku na projekt zatrubnění
odvodňovacího příkopu v lokalitě „ Výmol- Pod Hradem „ – Medium projekt v. o. s. –
33 000,- Kč.
Diskuse: p. Ing. Josef Kantůrek, p. Oldřich Motl, p. Mgr. Hynek Radouš, paní Mgr. Hana
Pánková, paní Mgr. Zuzana Hájková,
Splašková kanalizace, dešťová kanalizace, zahrádky,
USNESENÍ č. 845 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů neschvaluje cenovou nabídku na projekt zatrubnění
odvodňovacího příkopu v lokalitě „ Výmol- Pod Hradem „ .
Hlasování :

10

–0-0
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11. Návrh Smlouvy o dílo – výkon technického dozoru investora při obnově
nemovité kulturní památky
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o dílo – výkon technického
dozoru investora při obnově nemovité kulturní památky – p. Ing. Ondřej Jareš, 4 600,- Kč.
USNESENÍ č.846 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o dílo – výkon technického dozoru
investora při obnově nemovité kulturní památky – p. Ing. Ondřej Jareš, 4 600,- Kč a
pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

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

12. Cenová nabídka na zajištění podkladových analýz v rámci přípravy
projektu „ Revitalizace mrtvého ramene Labe - Týnec nad Labem „
Starosta města předložil Zastupitelstvu města cenovou nabídku na zajištění podkladových
analýz v rámci přípravy projektu „ Revitalizace mrtvého ramene Labe - Týnec nad Labem „ –
ENVICONS s. r. o. – 40 000,- Kč bez DPH.
Diskuse:p. Ing. Josef Kantůrek, p. Václav Tvrdík, p. Mgr. Hynek Radouš, paní Mgr. Zuzana
Hájková
Ekologie, vzhled krajiny, společenské využití
USNESENÍ č.847 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na zajištění podkladových analýz
v rámci přípravy projektu „ Revitalizace mrtvého ramene Labe - Týnec nad Labem „ –
ENVICONS s. r. o. – 40 000,- Kč bez DPH a Výzvu k podání nabídky - Projektová příprava
akce „Revitalizace mrtvého ramene Labe – Týnec nad Labem“ a pověřuje starostu města
oslovením tří firem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
starosta města
10 – 0 - 0

13. Žádost o prodej části pozemku parcela č. 600/1 v k. ú. a obci Týnec nad
Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o prodej části pozemku parcela č.
600/1 v k. ú. a obci Týnec nad Labem – p. Stanislav Moravec ml. .
USNESENÍ č.848 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 39 zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru na odprodej části
pozemku parcela č. 600/1 v k. ú. a obci Týnec nad Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
tajemník MěÚ
10 – 0 - 0
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14. Žádost o pronájem sloupu VO před domem č. p. 43 ve Lžovicích –
reklama
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o pronájem sloupu VO před domem č.
p. 43 ve Lžovicích – reklama – p. Ladislav Rapčák.
USNESENÍ č.849 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 § odst. 1) § 39 zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru na pronájem sloupů VO
v k. ú. a obci Týnec nad Labem, Lžovice a Vinařice za účelem reklamy..
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
tajemník MěÚ
10 – 0 - 0

15. Návrh Licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem či bez textu při
promítání AV děl v kinech.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Licenční smlouvy o užití hudebních děl
s textem či bez textu při promítání AV děl v kinech – letní kino Týnec nad Labem.
USNESENÍ č. 850/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Licenční smlouvu o užití hudebních děl s textem či
bez textu při promítání AV děl v kinech a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
vedoucí letního kina
10 – 0 – 0

16. 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: paní E. S. č. j.
2553.
USNESENÍ č . 851 /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
promíjí poplatek od 14. 7. 2010 : paní E. S. č. j. 2553.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
tajemník MěÚ
10 – 0 – 0
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17. Návrh – Likvidační komise města na vyřazení hmotného a nehmotného
nemovitého majetku Města Týnec nad Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Likvidační komise města na vyřazení
hmotného a nehmotného nemovitého majetku Města Týnec nad Labem.
USNESENÍ č. 852 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. a vyhláškou o
účetnictví č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje vyřazení hmotného a
nehmotného nemovitého majetku Města Týnec nad Labem a pověřuje starostu města
podpisem protokolu.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

18. Návrh Pojistné smlouvy č. 5209048163 pro pojištění odpovědnosti
zastupitele za škodu způsobenou obci
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - návrh Pojistné smlouvy č. 5209048163 pro
pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu způsobenou obci – 10 792,- Kč.
USNESENÍ č . 853 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje Pojistnou smlouvu č. 5209048163 pro
pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu způsobenou obci – 10 792,- Kč.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

doba neurčitá
starosta města
10 – 0 – 0

19. Žádost o prodej pozemku parcela č. 177 v k. ú. a obci Týnec nad Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o prodej trafostanice a pozemku
parcela č. 177 v k. ú. a obci Týnec nad Labem – ČEZ a. s. .
USNESENÍ č.854 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 39 zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru na prodej trafostanice a
pozemku parcela č. 177 v k. ú. a obci Týnec nad Labem .
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
tajemník MěÚ
10 – 0 - 0

20 . Diskuse:
paní Mgr. Hana Pánková
• jubilea našich spoluobčanů ( seniorů ) červenec – srpen 2010,
p. Josef Vomáčka
• informace k organizaci oslav 900 let města
• nájezdy na kočárky na schodech do Vinařic – zajistit opravu ihned
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p. Josef Polák
• informace – poruchy vodovodní sítě – jednání se společností Vodos Kolín s. r. o. –
jednání ihned ,
• informace – sokolovna v Týnci nad Labem nebyla prodána, bude realizováno 2 kolo
dražby,
• informace – opravy na „ Ostrově“ – WC, pódium, vinárna ,
p. Ing. Josef Kantůrek
• návrh na výši investice na opravy na „ Ostrově“ – max. cena 300 000,- Kč,
USNESENÍ č.855 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje opravy na „ Ostrově“ – WC, pódium,
střecha vinárny – max. cena 300 000,- Kč – firma Josef Hájek.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

•

hluk kamionů na silnici od Kojic – starosta města je pověřen informovat a jednat
s Odbory dopravy KÚ Středočeského kraje a Pardubického kraje,
p. Václav Tvrdík
• instalace dopravních zrcadel – Vinařice, Lžovice – dopravní odbor MěÚ je pověřen
jednáním s příslušnými orgány,
p. Mgr. Hynek Radouš
• omezení rychlosti v ulici Ve Výmolu - dopravní odbor MěÚ je pověřen jednáním
s příslušnými orgány,
• stezka Týnec – Lžovice kolem „ Ostrova“ - starosta města je pověřen jednáním o
dotaci,
• tabulka přehledů dotací a grantů- starosta města je pověřen zpracováním tabulky,
• použitý olej ( sekačky a podobně ) – odbor životního prostředí MěÚ je pověřen
jednáním s příslušnými orgány,
• inzerce k oslavám – pověřeno Infocentrum města,
paní MUDr. Eva Janurová
• tráva na pozemku kolem zdravotního střediska – zabezpečí posekání MěÚ,
• chodník před zdravotním střediskem – nerovnosti, špatný stav – bude zpracován
návrh opravy,
• rychlost na místních komunikací - dopravní odbor MěÚ je pověřen jednáním
s příslušnými orgány ( komplexní řešení dopravní situace ),

Starosta města ve 20 hodin ukončil jednání a poděkoval všem přítomným zastupitelům
města za účast a spolupráci.
Ověřovatelé zápisu : paní Mgr. Zuzana Hájková
paní Mgr. Hana Pánková

Josef Polák, starosta města

Zapsal: p. Vladimír Macháček, tajemník MěÚ
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