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

Zápis č.1/2015
z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v
pondělí 26. ledna 2015 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. 1/2015.
Omluveni: Mgr. Hynek Radouš
Zápis obsahuje usnesení č. 1 - 19/2015
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 10. 12. 2014
5. Informace o stavbě kanalizace, návrh servisní smlouvy čerpadel a ČOV
6. Revitalizace mrtvého ramene Labe – informace
7. Návrh ceníku věcných břemen
8. Změna ceny nájemného Vodafone Czech Republic, a.s.
9. Výběr dodavatele dveří do MŠ Týnec nad Labem – spojovací chodba
10.Změna licence systému ASPI na základě smlouvy S-8706/07/KK
11.Zpráva Finančního výboru města Týnec nad Labem za rok 2014
12.Bezpečnostní zpráva Policie ČR za rok 2014
13.Schválení závazných ukazatelů pro ZŠ Týnec nad Labem na rok 2015
14.Schválení závazných ukazatelů pro MŠ Týnec nad Labem na rok 2015
15.Odkoupení části pozemku parc.č. 1876/4 v kat. území a obci Týnec nad Labem
16.Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a souhlasu stavby na pozemky
237/1, 303/1, 311/1 a 311/12 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem
17.Schválení finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu a inventarizace ZŠ Týnec nad
Labem za rok 2014
18.Zpráva likvidační komise - vyřazení majetku nad 20 tis. Kč
19.Změna členů Povodňové komise na rok 2015
20.Diskuse zastupitelstva
21.Diskuse veřejnosti
22.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: pan Milan Pánek – zastupitel města
Návrh ověřovatel: paní Blanka Douchová – zastupitelka města
Návrh usnesení:
ZM schvaluje zapisovatelku Mgr. Ivanu Suchánkovou a ověřovatele zápisu pana
Milana Pánka a paní Blanku Douchovou.
Hlasování : 10– 0 – 0
USNESENÍ č. 1/2015 bylo schváleno
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:

Výběr dodavatele stavebních prací na připojení na kanalizační řad městských
nemovitostí
 Schválení smlouvy o dílo na připojení městských nemovitostí na kanalizační řad města
 Návrh společnosti Outdoored s.r.o. na prodej pozemku parc.č. 1423/6 v kat. území a
obci Týnec nad Labem do majetku města





Změna členů Redakční rady Týneckého zpravodaje
Nákup multifunkčního kopírovacího stroje pro podatelnu, matriku a evidenci obyvatel
Návrh na odkoupení pozemku parc.č. 1200/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem do
majetku města

Návrh usnesení:
ZM schvaluje program jednání a jeho rozšíření.
Hlasování : 10– 0 – 0

USNESENÍ č. 2/2015 bylo schváleno

4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne 10.12.2014:
usnesení, která jsou splněna: 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223
usnesení, která se průběžně plní: 211
ZM bere zprávu starosty města o plnění usnesení ZM na vědomí.
5. Informace ke stavbě kanalizace:
Stav rozpracovanosti dle HMG k 31.12. 2014 :
Kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba:
gravitační kanalizace: DN 400 - 238,71 m, DN 300 - 1798,23 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 - 394 ks, 2369,71 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 - 882,77 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 - 22 ks, 668,56 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
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: 26,32145 km (včetně podružných kanalizačních
stok - kanalizačních přípojek).
Po proběhnuvším šetření k předčasnému užívání stavby kanalizace (1. a 2. etapa Týnec nad
Labem), vydal MěÚ Kolín, odbor životního prostředí Rozhodnutí o předčasném užívání stavby.
Nyní se již obyvatelé mohou napojovat. V informačním letáku, který byl distribuován ke konci
loňského roku, byly již uvedeny konkrétní lokality, kde je možnost napojení. V případě, že
některý z občanů města si není jistý, je možné samozřejmě vznést dotaz na MěÚ Týnec nad
Labem.
Město poptalo tři firmy o připojení všech městských objektů na kanalizaci. Dokumentace byla
vypracována včetně rozpočtu. Město obdrželo 20. ledna 2015 poslední nabídky, vyhodnotilo je a
nyní je na ZM rozhodnout o nevýhodnější nabídce. Tato bude projednána v rozšiřujícím bodu
jednání ZM.
Město připravilo seznam ulic, které budou součástí výběrového řízení na celoplošné opravy.
Dokumentace je již vyhotovena a na příští jednání ZM bude připraven text znění výběrového
řízení ke schválení.
Dále byl připraven návrh servisní smlouvy na ČOV a čerpací stanice. Jedná se o záruční
následně i možnost pozáručního servisu čerpadel. Pokud nebudou v pravidelných lhůtách
čerpadla prohlížena, nebyla by nám pak uznána záruka na stroje. Dále je v nabídce uvedeno i
roční čištění čerpacích stanic od naplavených písků. Servisní smlouva se vztahuje i na domovní
čerpací stanice. Sigma Olomouc dala souhlas společnosti VODA Service k provádění veškerých
záručních i pozáručních oprav domovních čerpacích stanic. VODA Service drží i pohotovostní
službu. Zastupitelé doporučili do smlouvy doplnit sankce za nesplnění podmínek i pro
zhotovitele a zkrátit lhůtu nástupu pracovníků.
ZM bere zprávu starosty města o stavbě kanalizace na vědomí.
6.

Revitalizace mrtvého ramene Labe – informace. 7. ledna 2015 a 21. ledna 2015 od 9.00 hodin
proběhl kontrolní den stavby. Byly provedeny i pochůzky na stavbě. Bylo započato se zděním
propustků. Propustek z A na B (dimenze 600 mm) a z B na C (dimenze 500 mm) budou
dohotoveny koncem ledna. Dále starosta vznesl dotaz na špatný stav některých stromů. Kácení
stromů ani dendrologické posudky stromů podél cesty nejsou součástí dotace. Město proto
přikročí k řešení samo. Po větrném počasí zde došlo k pádu jedné větve ze stromu. Byl
požádán pan Kyselák o identifikování pozemků, zda jsou lesní či ne. Lesní pozemky byly již
řešeny s odborným lesním hospodářem a v nejbližší době budou vyznačeny stromy ke kácení.
Zbylé stromy, pokud nezasahují do lesních pozemků, bude město řešit s orgánem životního
prostředí.
Sací bagr v lokalitě laguny C nebude mít zřejmě dost vody. Tuto vzniklou situaci řeší stavební
dozor ve spolupráci se zhotovitelskou firmou.
Rákos – tento porost stěžuje činnost sacího bagru a kousky rákosu plavou na hladině s čímž se
potýká zhotovitelská firma. Rákos by po revitalizaci již neměl prorůstat skrze vodní hladinu,
jelikož bude hloubka v laguně cca 1,2 metru a rákos prorůstá do hloubky 60 cm.
V pátém týdnu 2015 bude započato s výstavbou povalových chodníků (pokud to počasí
umožní).
Vývoz sedimentů z lagun bude prováděn před ukončením realizace projektu a lokality jsou již
stanoveny. Nyní se řeší přístupové cesty k nim.
Finanční harmonogram stavby za rok 2014 byl dodržen. Faktury uhrazeny a ze strany SFŽP ČR
proplaceny.
ZM bere zprávu starosty města na vědomí.

7.

Návrh ceníku věcných břemen. Město připravilo návrh výše uvedeného ceníku. Tento byl
konzultován i s vedoucím stavebního úřadu MěÚ Týnec nad Labem.

V 17:23hod. se dostavil zastupitel Mgr. Hynek Radouš.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje ceník věcných břemen v předloženém znění.
Hlasování: 11 – 0 - 0
USNESENÍ č. 3/2015 bylo schváleno

8.

Změna ceny nájemného Vodafone Czech Republic, a.s.. Před koncem roku bylo vedení města
kontaktováno pracovnicí výše uvedené společnosti. Tato přednesla návrh společnosti na snížení
nájemného za anténní systém umístěný na hydroglobu v majetku města. Vodafone vyhodnotil
mimo jiné možnosti v oblasti modernizace stávající technologické základny a optimalizace
počtu základnových stanic a v návaznosti na toto vyhodnocení stanovil plán harmonizace
nastavení sazeb nájemného, vždy s přihlédnutím k příslušné lokalitě. V souvislosti se shora
uvedeným si Vás dovoluji požádat o projednání navrhnutého snížení nájmu na 64 000 Kč za
rok 2015. V případě, že nebude město reflektovat na toto snížení, může dojít k tomu, že
společnost vypoví smlouvu a opustí výše uvedený bod nájmu.
Návrh usnesení:
ZM nesouhlasí se snížením nájmu pro rok 2015 za anténní systém umístěný na
hydroglobu firmě Vodafone Czech Republic. a.s. Technology.
Hlasování: 10 – 0 - 1
USNESENÍ č. 4/2015 bylo schváleno

9. Výběr dodavatele dveří do MŠ Týnec nad Labem – spojovací chodba. Z oslovených firem byla
jako nejvýhodnější nabídka vybrána společnost Svět oken za cenu 31527,- Kč včetně DPH.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na dodavatele dveří do MŠ Týnec nad Labem
od firmy Svět oken za cenu 31527,-Kč včetně DPH.
Hlasování: 11 – 0 - 0
USNESENÍ č. 5/2015 bylo schváleno
10. Změna licence systému ASPI na základě smlouvy S-8706/07/KK. Na základě osobní návštěvy
zástupce společnosti byla navržena změna modelu v poskytování služeb ASPI. Jedná se o
změnu smlouvy, která bude finančně výhodná pro rozpočet města.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje změnu „Smlouvy o poskytnutí užívacích práv k Systému ASPI“
v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 11 – 0 - 0
USNESENÍ č. 6/2015 bylo schváleno
11. Zpráva Finančního výboru města Týnec nad Labem za rok 2014. Mgr. Hynek Radouš, předseda
Finančního výboru města Týnec nad Labem zpracoval stručné hodnocení výsledků řídících
kontrol podle §26 a §27 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a vyhl. č. 416/2004 Sb.,
kterou se výše uvedený zákon provádí.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje zprávu Finančního výboru města Týnec nad Labem za rok 2014.
Hlasování: 11 – 0 - 0
USNESENÍ č. 7/2015 bylo schváleno
12. Bezpečnostní zpráva Policie ČR za rok 2014. Vedení OO Policie ČR Týnec nad Labem předložilo
výše uvedenou zprávu, se kterou bylo zastupitelstvo města seznámeno.
ZM bere zprávu starosty města na vědomí.
13. Schválení závazných ukazatelů pro ZŠ Týnec nad Labem na rok 2015.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje závazné ukazatele pro ZŠ Týnec nad Labem na rok 2015.
Hlasování: 11 – 0 - 0
USNESENÍ č. 8/2015 bylo schváleno
14. Schválení závazných ukazatelů pro MŠ Týnec nad Labem na rok 2015.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje závazné ukazatele pro MŠ Týnec nad Labem na rok 2015.

Hlasování: 11 – 0 - 0
USNESENÍ č. 9/2015 bylo schváleno
15. Odkoupení části pozemku parc.č. 1876/4 v kat. území a obci Týnec nad Labem. Město Týnec
nad Labem realizuje nové připojení elektrické energie pro sběrné místo. Jelikož okolní pozemky
jsou v soukromém vlastnictví, bylo dojednáno s majitelkami výše uvedeného pozemku, že nám
nezbytnou část pozemku odprodají za 300/m2. Městu nechtějí dát souhlas s věcným
břemenem, ale prodej odsouhlasily.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje odkoupení části pozemku parc.č. 1876/4 v kat. území a obci Týnec nad
Labem za cenu 300/m2.
Hlasování: 11 – 0 - 0
USNESENÍ č. 10/2015 bylo schváleno
16. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a souhlasu stavby na pozemky
237/1, 303/1, 311/1 a 311/12 v kat. území Vinařice u Týnce nad Labem. Jedná se o vodovodní
přípojku pro pozemek parc.č. 311/3 v kat. území Vinařice u Týnce nad Labem.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby na novou vodovodní a kanalizační přípojku pro parc.č. 311/3
v katastrálním území Vinařice u Týnce nad Labem v předloženém znění a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 11 – 0 - 0
USNESENÍ č. 11/2015 bylo schváleno
17. Schválení finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu a inventarizace ZŠ Týnec nad
Labem za rok 2014.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a inventarizaci ZŠ Týnec
nad Labem za rok 2014.
Hlasování: 11 – 0 - 0
USNESENÍ č. 12/2015 bylo schváleno
18. Zpráva likvidační komise - vyřazení majetku nad 20 tis. Kč. Jedná se hlavně o vyřazení
duplicitně zařazeného majetku.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje vyřazení hmotného a nehmotného majetku nad 20 tis. Kč v předloženém
znění.
Hlasování: 11 – 0 - 0
USNESENÍ č. 13/2015 bylo schváleno
19. Změna členů Povodňové komise na rok 2015. Dne 22. ledna 2015 proběhlo školení Povodňové
komise na základě nového Povodňového plánu města. Z důvodu souběhu členství byli
jmenováni dva noví členové pan David Adamec a pan Paďour Miloslav.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje nové členy povodňové komise a to pana Davida Adamce a pana
Miloslava Paďoura.
Hlasování: 11 – 0 - 0
USNESENÍ č. 14/2015 bylo schváleno
20. Výběr dodavatele stavebních prací na připojení městských nemovitostí na kanalizační řad. U
této zakázky postupuje město dle Směrnice č. 4/2013 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu. Z předloženého průzkumu trhu byla vyhodnocena nejvýhodnější nabídka od firmy
PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238, Praha 10, 100 00
Návrh usnesení:
ZM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na připojení městských nemovitostí na
kanalizační řad nabídku firmy PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238, Praha 10.
Hlasování: 11 – 0 - 0
USNESENÍ č. 15/2015 bylo schváleno

21. Schválení smlouvy o dílo na připojení městských nemovitostí na kanalizační řad města. Na
základě výše uvedeného poptávkového řízení byla předložena Smlouva o dílo se zhotovitelem,
společností Porr a.s..
Návrh usnesení:
ZM schvaluje smlouvu o dílo s firmou PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238, Praha 10
na připojení městských nemovitostí na kanalizační řad města v předloženém znění a
pověřuji starostu jejím podpisem.
Hlasování: 11 – 0 - 0
USNESENÍ č. 16/2015 bylo schváleno
22. Návrh společnosti Outdoored s.r.o. na prodej pozemku o výměře 869m2 parc.č. 1423/6 v kat.
území a obci Týnec nad Labem do majetku města za cenu 178350,-Kč. Město Týnec nad Labem
prodalo v roce 2009 výše uvedený pozemek. Majitel pozemku nemohl pozemek využít ke svému
záměru z důvodu, že to nedovoloval územní plán. Proto zakoupil nové pozemky, kde jim to stav
ÚP dovoluje a tento pozemek již nehodlá dále využívat. V současné době, kdy je už změna č. 2
územního plánu platná – je změněna z NP – plochy přírodní na OS – občanské vybavení
(tělovýchovná a sportovní zařízení).
Návrh usnesení:
ZM schvaluje odkoupení pozemku od společnosti Outdoored s.r.o. o výměře 869m2
parc.č. 1423/6 v kat. území a obci Týnec nad Labem za cenu 178350Kč.
Hlasování: 11 – 0 - 0
USNESENÍ č. 17/2015 bylo schváleno
23. Změna členů „Redakční rady Týneckého zpravodaje“. Jelikož původní redakční rada vlastně
nikdy pořádně nepracovala a byla zastoupena velkým počtem členů, kteří se nescházeli, bylo
doporučeno, aby se zredukoval počet členů redakční rady. Složení nové „Redakční rady
Týneckého zpravodaje“: Lucie Flachbartová, Bc. Dušan Žmolil, Mgr. Ivana Suchánková, pan
Michal Hanuš.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje novou „Redakční radu Týneckého zpravodaje“ ve složení: Lucie
Flachbartová, Bc. Dušan Žmolil, Mgr. Ivana Suchánková, pan Michal Hanuš.
Hlasování: 11 – 0 - 0
USNESENÍ č. 18/2015 bylo schváleno
24. Nákup multifunkčního kopírovacího stroje pro podatelnu, matriku a evidenci obyvatel. Jelikož
tato technika již je zastaralá, město poptalo nákup jednoho centrálního stroje od několika
společností. Jedná se o specifikaci MINOLTA bizhub c220. Jako nejvýhodnější nabídka je
vyhodnocena od firmy COPY FAX SERVIS s.r.o. za cenu 29 000,-Kč.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje nákup multifunkčního kopírovacího stroje specifikace Minolta bizhub
c220 od firmy COPY FAX SERVIS s.r.o. za cenu 29 000,-Kč bez DPH.
Hlasování: 11 – 0 - 0
USNESENÍ č. 19/2015 bylo schváleno
25. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1200/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem do majetku
města. Majitel výše uvedeného pozemku žádá, aby město Týnec nad Labem odkoupilo tento
pozemek k rozšíření stávající komunikace, kdy v této části pozemku bude vedena přeložka
vodovodního řadu. Zastupitelé upozornili, že v žádosti nebyla uvedena cena pozemku, který byl
nabídnut k odprodeji. Žadatel bude vyzván k doplnění požadované ceny za pozemek.
ZM bere žádost o odkoupení pozemku na vědomí.

26.

Diskuse zastupitelstva
 Pan Josef Vomáčka upozornil na vandalismus ve Vinařicích - starosta požádá Policii ČR,
aby častěji hlídkovala v této lokalitě.
 Paní Blanka Douchová požaduje otočení zrcadla do směru od Týnce nad Labem –
starosta již tuto problematiku řešil a slíbil další urgenci.
 Starosta seznámil přítomné zastupitele s doporučením, aby zvážili vstup města do MAS
Zálabí samostatně, nikoliv jako člena Svazku obcí Týnecko. Na příštím jednání ZM by






rád o tomto bodu rozhodl. Dále starosta seznámil přítomné s představou vybudování
naučné stezky po zajímavostech města Týnce nad Labem.
Pan Dušan Kovanda upozornil ohledně vstupu do MAS Zálabí, že pokud budou vstupovat
obce do spolku samostatně, nastane v budoucnu problém s neveřejným sektorem.
Pan Václav Tvrdík upozornil na septik „Na Podskaláku“, který jistě nesplňuje normy.
Pan David Cihlář zdůraznil, že úprava komunikací po kanalizaci je nekvalitní a že firma
Vodos s.r.o. neopravila povrchy po havárii vodovodního řadu.
Mgr. Hynek Radouš tlumočil názor nespokojeného občana Týnce nad Labem, že má vést
nová cyklostezka z Krakovan do Týnce nad Labem – starosta odpověděl, že se jedná
pouze o vizi, kterou navrhl Středočeský kraj s tím, že vše zainvestuje sám a zmíněné
obce by vložily do projektu své pozemky.

27.

Diskuse veřejnosti
 Paní M. L. upozornila, že na hřbitově nejsou košťata.
 Paní J. Š. je nespokojená s úklidem na hřbitově a nepořádkem v kanceláři hřbitova,
kam chodí pozůstalí.
 Ing L. B. upozornil na nekvalitní služby pošty a také na vandalismus ve Vinařicích.
 Pan J. V. informoval, že ve Lžovicich proběhla schůzka ohledně připravovaného
projektu „Chodník Lžovice“. Panu Vaňkovi se nelíbí kudy vede trasa zamýšleného
chodníku – starosta vysvětlil, že nový chodník musí splňovat přísné normy a tato
varianta je zkonzultovaná s projektantem a dalšími státními orgány, které se
vyjadřují ke zmíněné stavbě.

28.

Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na jednání zastupitelstva města a ukončil v 18:32
hod. jednání ZM.

