Město Týnec nad Labem
Masarykovo náměstí č.p. 1
PSČ 281 26 Týnec nad Labem
okres Kolín

Zápis č.13/2014
z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo ve
středu 10. prosince 2014 od 17.00 hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem.
Přítomní dle presenční listiny, jednání ZM je usnášeníschopné, presenční listina je
přílohou zápisu č. 13/2014.
Omluveni: p. David Cihlář
Zápis obsahuje usnesení č. 206 - 223/2014
Jednání a rozhodování ZM byla v souladu se z.č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, obecní
zřízení v posledním znění.

Program:
1. Zahájení
2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
3. Návrh programu jednání ZM
4. Kontrola usnesení z jednání ZM ze dne 24. 11. 2014
5. Informace o stavbě kanalizace
6. Schválení výše stočného na rok 2015
7. Informace Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem
8. Revitalizace nádrží v Týnci nad Labem
9. Schválení rozpočtu města Týnec nad Labem na rok 2015
10.Informace společnosti VODOS s.r.o.
11.Žádost města Kolín o příspěvek na chod Protialkoholní záchytné stanice Kolín
12.Dodatek č.1 k Plánu zimní údržby města Týnec nad Labem
13.Schválení odpisového plánu na florbalové mantinely
14.Vydání změny č. 2 Územního plánu města Týnec nad Labem
15.Uzavření provozu MŠ Týnec nad Labem o jarních prázdninách 2015
16.Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015067/001 Týnec nad
Labem – kNN pro parc.č. 1934/6
17.Diskuse zastupitelstva
18.Diskuse veřejnosti
19.Závěr
1. Zahájení.
Zahájení provedl starosta města přivítáním všech přítomných.
2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
Návrh zapisovatel: – Mgr. Ivana Suchánková – tajemnice MěÚ Týnec nad Labem
Návrh ověřovatel: p. Mgr- Hynek Radouš – zastupitel města
Návrh ověřovatel: pan Josef Vomáčka – zastupitel města
Hlasování: 10– 0 – 0
USNESENÍ č. 206/2014
ZM schvaluje zapisovatelku Mgr. Ivanu Suchánkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Hynka
Radouše a pana Josefa Vomáčku.
Zodpovídá: starosta města

3. Návrh programu jednání ZM a jeho rozšíření:
Starosta města seznámil přítomné ZM s programem zasedání a požádal o jeho rozšíření o níže
uvedené body jednání:
 Rozpočtové opatření 7/2014
 Dodatek č.1/2015 ke smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu SOP a.s.
 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven MK ČR na
rok 2015





Dodatek č.1k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících kanalizací uzavřené dne 2.4.2014 podle § 8, odst. 3 zákona č.274/2001
Sb. s VAK Pardubice a.s.
Prodloužení nájemní smlouvy byt v domě čp. 480
Schválení proplacení dovolené starostovi města za rok 2014

Návrh usnesení:
ZM schvaluje program jednání a jeho rozšíření.
Hlasování: 10– 0 – 0
USNESENÍ č. 207/2014

4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne 12.11.2014:
usnesení, která jsou splněna: 189 - 205
usnesení, která se průběžně plní:ZM bere zprávu starosty města o plnění usnesení ZM na vědomí
5. Informace ke stavbě kanalizace:
Stav rozpracovanosti dle HMG k 30.11. 2014 :
Kanalizace v Týnci nad Labem -1.stavba:
gravitační kanalizace: DN 400 - 238,71 m, DN 300 - 1598,23 m, DN 250 – 5428,55 m
výtlačné kanalizační řady: PEHD 75 - 331,51 m, PEHD 110 – 297,57 m
elektrická přípojka k ČS-F: 94,90 m
elektrická přípojka k ČS-B: 49,61 m
elektrická přípojka k ČS-D: 35,65 m
podružné kanalizační řady (veřejná část kanalizačních přípojek)
gravitační DN 150 - 383 ks, 2299,71 m, gravitační DN 200 - 5 ks, 20,93 m
podružné kanalizační stoky tlakové: PEHD 40 - 3 ks, 154,03 m
Kanalizace v Týnci nad Labem -2.stavba:
gravitační kanalizace: DN 500 51,52 m, DN 300 - 347,05 m, DN 250 – 3161,75 m, DN
150 – 62,32 m
výtlačné kanalizační řady: PEHD 50 - 98,04 m, PEHD 63 - 828,77 m, PEHD 75 - 576,92 m,
PEHD 125- 715,80 m
podružné kanalizační stoky gravitační: DN 150 - 141 ks, 954,07 m
podružné kanalizační stoky tlakové: PEHD 40 - 21 ks, 586,56 m
trasa el. kabelu ( ČS-T3 ): 49,82 m
trasa el. kabelu ( ČS-T2 ): 12,98 m
trasa el. kabelu ( ČS-T8 ): 18,98 m
trasa el. kabelu ( ČS-T4 ): 37,51 m
trasa el. kabelu ( ČS-T7 ): 26,54 m
trasa el. kabelu ( ČS-T6 ): 49,43 m
trasa el. kabelu ( ČS-T5 ): 36,88 m
Kanalizace v obci Lžovice:
gravitační kanalizace: DN 300 – 624,82 m, DN 250 – 1482,34 m
výtlačné kanalizační řady: PEHD 75 – 375,28 m, PEHD 110 – 402,30 m
podružné kanalizační stoky gravitační: DN 150 - 86 ks, 669,48 m
podružné kanalizační stoky tlakové: PEHD 40 - 6 ks, 70,29 m
trasa el. kabelu ( ČS-L1 ): 29,24 m
trasa el. kabelu ( ČS-L2 ): 179,93 m
trasa el. kabelu ( ČS-L3 ): 97,30 m
Kanalizace v obci Vinařice:
gravitační kanalizace: DN 250 – 2409,08 m
výtlačné kanalizační řady: PEHD 90 – 101,18 m, PEHD 110 – 1118,16 m
podružné kanalizační stoky gravitační: DN 150 - 106 ks, 772,48 m, DN 200 - 2 ks, 35,62 m
podružné kanalizační stoky tlakové: PEHD 40 - 3 ks, 93,60 m

Přepad DN 150 – 8,78 m
trasa el. kabelu ( ČS-V1 ): 109,22 m
trasa el. kabelu ( ČS-V2 ): 12,97 m
trasa el. kabelu ( ČS-V3 ): 10,18 m
trasa el. kabelu ( ČS-V4 ): 30,69 m
elektropřípojky – domovní šachty : 19,79 m
ČOV Lžovice:
- průběh zkušebního provozu, příjezdová komunikace
Na stavbě byly organizovány pravidelné výrobní výbory za účasti zhotovitele, objednatele a
ostatních účastníků, v rámci kterých byly aktuálně řešeny jednotlivé úseky stavby a úkoly na
následné týdenní období. Dále proběhly kontrolní dny č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 včetně pořízení
zápisů.
Celkový rozsah provedené kanalizační sítě: 25,91545 km (včetně podružných kanalizačních
stok - kanalizačních přípojek).
Město Týnec nad Labem zažádalo SFŽP ČR dne 27.11.2014 o platbu č. 14.
Dne 20.11.2014 proběhlo místní šetření k předčasnému užívání stavby kanalizace (1. a 2. etapa
Týnec nad Labem). MěÚ Kolín, odbor životního prostředí, vydá Rozhodnutí o předčasném
užívání stavby a následně po proběhnuvších lhůtách se budou obyvatelé moci napojovat.
Předpoklad je mezi 15.12. až 20.12.2014. Informační brožurka byla již distribuována mezi
obyvatele a někteří se již zajímají o připojení a připravují si technické provedení.
Město připravilo seznam ulic, které budou součástí výběrového řízení na celoplošné opravy.
Bohužel dokumentace stále není v celé šíři dohotovena. Vše se bude řešit na zastupitelstvu,
které se bude konat v lednu.
Město poptalo tři firmy o připojení všech městských objektů na kanalizaci. Dokumentace byla
vypracována včetně rozpočtu.
ZM bere zprávu starosty města na vědomí

6.

Schválení výše stočného na rok 2015. Město Týnec nad Labem každý rok provádí přepočet
výše stočného a na základě nákladů a jejich výhledu. Návrh ceny stočného pro rok 2015 je
ponechat stejnou jako v roce 2014, tj. 26,14,- Kč bez DPH /m3. Případný rozdíl uhradí město
z rozpočtu.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje cenu stočného na rok 2015 ve výši 26,14,- Kč bez DPH /m3.
Hlasování: 10 – 0 - 0
USNESENÍ č. 208/2014 bylo schváleno

7.

Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem. Práce na revitalizaci provádí nyní pouze
sací bagr, který pracuje již na nejrozsáhlejší části ramene. Práce trochu komplikuje vzrostlý
rákos a nízký stav vody. První laguna je již naplněna a nyní se plní i druhá. Ve středu
10.12.2014 proběhl kontrolní den a v pátek 5.12.2014 se uskutečnila kontrolní prohlídka za
kontrolní dohlídky Ing. Justa - AOPK ČR.
Město připravilo třetí žádost o platbu a ta byla okamžitě SFŽP ČR vyřízena. Nyní je tedy splněn
finančně platební kalendář a faktury uhrazeny.
ZM bere zprávu starosty města na vědomí

8.

Revitalizace nádrží v Týnci nad Labem. Na základě smlouvy o dílo firma ENVICONS s.r.o.
připravila projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci. Proběhlo jednání ohledně upřesnění
některých bodů projektu. Změny byly zapracovány do projektové dokumentace. Problém nastal
s přeložením telefonního vedení v hrázi rybníka. Na základě této skutečnosti nám byla zaslána
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.VPI/PH/2014/140. Tato
vyvolaná investice je ovšem uznatelným nákladem v rámci projektu a tudíž v případě obdržení
dotace nepůjde na vrub investorovi akce – tzn. Městu Týnec nad Labem.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. VPI/PH/2014/140 v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 10 – 0 - 0
USNESENÍ č. 209/2014 bylo schváleno

9. Schválení rozpočtu města Týnec nad Labem na rok 2015. Návrh byl řádně zveřejněn, je
navržen jako schodkový a bude schvalován po paragrafech.
Příjmy : 59 840 000,- Kč
Výdaje : 61 410 000,- Kč
Schodek bude hrazen z půjčky SFŽP ČR a finančních prostředků města z let minulých.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje rozpočet města Týnec nad Labem po paragrafech jako schodkový pro
rok 2015 ve výši :
Příjmy : 59 840 000,- Kč
Výdaje : 61 410 000,- Kč
Schodek bude hrazen z půjčky SFŽP ČR a finančních prostředků města z let minulých.
Hlasování: 10 – 0 - 0
USNESENÍ č. 210/2014 bylo schváleno
10. Informace společnosti VODOS s.r.o.. Město obdrželo zprávu o provedených údržbách
vodovodního řadu v Týnci nad Labem. Starosta přečetl ze zprávy statistiku vykonaných oprav.
Dále by město mělo poptávat společnosti zabývající se výběrem nového provozovatele
vodovodního řadu. Smlouva o provozování končí na základě dodatku č.8 k 31.12.2015 se
společností VODOS s.r.o.. Dříve než bude zahájeno vlastní koncesní řízení na provozování
"vody" je třeba vybrat "poradce", který bude koncesní řízení zabezpečovat. Také bude
garantovat, že "koncese" bude vysoutěžena v souladu s platným koncesním zákonem. Cena
za toto poradenství se pohybuje v rozmezí 350 - 400 tis. Kč. Soutěž by byla na období 10
let. Takže hodnota obratu provozovatele za toto období by se pohybovala v rozmezí 20- 50
mil. Kč (pro toto rozmezí jsou speciální soutěžní podmínky). Navrhujeme oslovit tyto
společnosti:
1)Grant Thorton Advisory s.r.o., ing. Pavel Válek, Žatecká 55/14, 110 00 Praha
2)Havel,Holásek and Partners s.r.o. advokátní kancelář, k rukám Mgr. Jana Lašmanského, LL.
M., Na Florenci 2116/15 Recepce A, 110 00 Praha 1
3)VRV Praha, a.s. ing. Jan Plechatý, Nábřežní č.4, 150 56 Praha 5
Návrh usnesení:
ZM schvaluje oslovení uvedených třech firem a to: Grant Thorton Advisory s.r.o., ing.
Pavel Válek, Žatecká 55/14, 110 00 Praha, Havel Holásek and Partners s.r.o.
advokátní kancelář, k rukám Mgr. Jana Lašmanského, LL. M., Na Florenci 2116/15
Recepce A, 110 00 Praha 1, VRV Praha, a.s. ing. Jan Plechatý, Nábřežní č.4, 150 56
Praha 5 na zabezpečení koncesního řízení na provozování vodovodu v Týnci nad
Labem.
Hlasování: 10 – 0 - 0
USNESENÍ č. 211/2014 bylo schváleno
11. Žádost města Kolín o příspěvek na chod Protialkoholní záchytné stanice Kolín. Výše požadované
částky 20 tis. Kč. Za rok 2013 zde byli hospitalizováni 4 občané z Týnce. Je třeba si uvědomit,
že toto zařízení je vedeno jako zdravotnické zařízení, na které se vztahují přísné předpisy.
Nákladovost takového zařízení je pak vysoká.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje 5.000Kč jako příspěvek na chod Protialkoholní záchytné stanice Kolín.
Hlasování: 9 – 0 - 1
USNESENÍ č. 212/2014 bylo schváleno
12. Dodatek č.1 k Plánu zimní údržby města Týnec nad Labem. Na základě minulého jednání
zastupitelstva byl Operační plán zimní údržby 2014 – 2015 schválen. Nyní jsou v dodatku ještě
specifikovány okruhy zimní údržby. Je třeba si uvědomit, že město pouze zmírňuje následky
zimní nadílky.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje Dodatek č.1 k Plánu zimní údržby města Týnec nad Labem.
Hlasování: 10 – 0 - 0
USNESENÍ č. 213/2014 bylo schváleno

13. Schválení odpisového plánu na florbalové mantinely. ZŠ Týnec nad Labem požádalo město o
schválení výše uvedeného odpisového plánu.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje odpisový plán pro ZŠ Týnec nad Labem na florbalové mantinely.
Hlasování: 10 – 0 - 0
USNESENÍ č. 214/2014 bylo schváleno
14. Vydání změny č. 2 Územního plánu města Týnec nad Labem. Zastupitelstvo města Týnec nad
Labem jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za
použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 16 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., a § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 188
odst. 3 a 4 stavebního zákona vydává změnu č. 2 územního plánu Týnec nad Labem
Starosta seznámil přítomné s jedinou námitkou:
Námitka Jarmily Loužilové, doručena dne 27.08.2014
Jako majitelka č. p. 666 je obtěžována hlukem z provozovny firmy EKO Logistics s.r.o. Změnou
územního plánu dojde k posunutí areálu k hranici obytné zóny a tím dalšímu zvýšení hladiny
hluku. Zatím nebyla realizována protihluková stěna a při veřejném projednávání změny
územního plánu se hovořilo pouze o zeleném pásu. Plánovaná výstavba betonové haly nemůže
splňovat funkci původně plánované protihlukové stěny.
Rozhodnutí: Námitka se zamítá.
Odůvodnění: Podle § 43 odst. 3 stavebního zákona změna územního plánu ani vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem
územnímu rozhodnutí. Návrh změny pouze pro další stupně projektové dokumentace stanovuje
podmínku, že musí být prokázáno nepřekročení hygienických limitů hluku z rozšířeného
výrobního areálu u nejbližší obytné zástavby
Přítomný vedoucí stavebního úřadu Bc. Bruno Krüger potvrdil, že v ÚP se řeší další rozšíření
firmy EKO LOGISTICS s.r.o., ale ÚP řeší pouze plochy a ostatní podrobnosti budou řešeny
v územním rozhodnutí jako např. EIA….
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem vydává podle § 84 odst. 2 písm. x) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, změnu č. 2 územního plánu Týnec nad Labem po ověření, že není v rozporu
s politikou územního rozvoje, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ani
se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Středočeského kraje.
Hlasování: 10 – 0 - 0
USNESENÍ č. 215/2014 bylo schváleno
15. Uzavření provozu MŠ Týnec nad Labem o jarních prázdninách 2015. Město provedlo na základě
minulého jednání ZM průzkum zájmu rodičů o otevření MŠ o jarních prázdninách. Z celkového
počtu 77 odevzdaných anketních lístků mělo zájem o otevření MŠ 12 zástupců rodičů, ostatní
pak o tuto službu neměli zájem.
Návrh usnesení:
ZM nesouhlasí se zavřením MŠ v době jarních prázdnin.
Hlasování: 8 – 0 - 2
USNESENÍ č. 216/2014 bylo schváleno
16. Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-6015067/001 Týnec nad
Labem – kNN pro parc.č. 1934/6.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje v předloženém znění Smlouvu na zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-6015067/001 Týnec nad Labem – kNN pro parc.č. 1934/6 a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování: 10 – 0 - 0
USNESENÍ č. 217/2014 bylo schváleno

17. Rozpočtové opatření 7/2014. Jedná se o nutnou úpravu položek příjmových a výdajových ke
konci roku 2014.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření 7/2014.
Hlasování: 10 – 0 - 0
USNESENÍ č. 218/2014 bylo schváleno
18. Dodatek č. 1/2015 ke smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu SOP a.s.. Ceny se oproti roku 2014
nenavyšují.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje Dodatek č.1/2015 ke smlouvě č.96/02 o dovozu odpadu SOP a.s.
v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 10 – 0 - 0
USNESENÍ č. 219/2014 bylo schváleno
19. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven MK ČR na rok
2015. Jedná s o Upgrade automat. knihovního systému z formátu Unimarc na Marc21 +
pokračování v automatizaci Městské knihovny Karla Hampla v Týnci nad Labem
Návrh usnesení:
ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury
a knihoven MK ČR na rok 2015.
Hlasování: 10 – 0 - 0
USNESENÍ č. 220/2014 bylo schváleno
20. Dodatek č.1 k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
kanalizací uzavřené dne 2.4.2014 podle § 8, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. s VAK Pardubice
a.s.. Jedná se o výši stočného pro obec Vinařice na ČOV Záboří nad Labem. Cena převzaté
odpadní vody pro rok 2015 je stanovena dle kalkulace 35,50 Kč/m3 bez DPH. Cena je
zachována jako v roce 2014.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření Dodatku č.1 k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené dne 2.4.2014 podle § 8, odst. 3
zákona č. 274/2001 Sb. s VAK Pardubice a.s. v předloženém znění a pověřuje starostu
jeho podpisem.
Hlasování: 10 – 0 - 0
USNESENÍ č. 221/2014 bylo schváleno

21.

Nájemní smlouva na byt č.1 v domě čp. 480. Předseda bytové komise Václav Drábek doporučil
nájemní smlouvu schválit.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje nájemní smlouvu na byt č.1 v domě čp. 480 v předloženém znění a
pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování: 10 – 0 - 0
USNESENÍ č. 222/2014 bylo schváleno

22. Schválení proplacení dovolené starostovi města za rok 2014 v počtu 30ti dnů.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje proplacení dovolené starostovi města za rok 2014 v počtu 30ti dnů.
Hlasování: 10 – 0 - 0
USNESENÍ č. 223/2014 bylo schváleno

23.







24.

Diskuse zastupitelstva
Mgr. Hynek Radouš – připomněl konání koncertu žáků ZŠ Týnec nad Labem v kostele dne
11.12.2014 od 16:00hodin. Popřál všem přítomným hodně zdraví a spokojenosti do nového
roku.
Paní Blanka Douchová - tlumočila od občanů Lžovic chválu na vánoční strom
Dušan Kovanda – připomněl nutnost opravy vodojemu, starosta doplnil, že se musí opravit i
betonový vodojem
Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě slavnostního rozsvícení vánočního
stromku na Masarykově náměstí, včetně podružných akcí, dále poděkoval za přípravu
Mikulášské besídky ve sportovní hale
Milan Horák – navrhl zvážit, zda by nebylo dobré připravit vyhlášku o zákazu podomního
prodeje a zároveň rozšířit vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů
Mgr. Zuzana Hájková – poděkovala všem za přípravu akce „Rozsvícení vánočního stromu“ a
zároveň zhodnotila úspěšnou práci kulturní komise.

Diskuse veřejnosti:
Paní J. Š. – poděkovala všem zastupitelům za práci a pochválila práci knihovnice města
Ing. J. R. – dotázal se co je to osadní výbor – pan starosta odpověděl, že je zřízen dle
zákona o obcích
 J. R. – proč je umístěna ve Vinařicích značka zákazu stání. Pan Josef Vomáčka odpověděl,
udělala se nová komunikace a obyvatelé Vinařic si stěžovali na stání kamionů. Dále se pan
R. dotázal, zda může kamion stát na soukromém pozemku – starosta odpověděl ano.
Vyjádřil nesouhlas s nově vybudovanou komunikací ve Vinařicích, protože se nemusela dělat
kvalitně jedna drahá, ale mohlo se vybudovat za stejné peníze víc komunikací.
 Ing. L. B. – poděkoval za umístění zrcadla, požádal, zda by policie častěji nemohla
kontrolovat nezodpovědné řidiče projíždějící nepřiměřenou rychlostí Vinařicemi. Upozornil na
špatně umístěný zákaz vjezdu do Vinařic. Starosta odpověděl, že toto řeší již dopravní
inspektor, ale než se vše zprocesuje, tak objížďka bude zrušena. Pan B. dále upozornil na
nutnost zpevnění komunikace od schodů z nádraží vlevo.
 Pan J. V. - je třeba ve Lžovicích správně natočit zrcadlo.



25.

Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za účasti na zastupitelstvech města, popřál všem hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku 2015 a ukončil v 18:20 hodin jednání ZM

