Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
13.
Datum konání:
31. srpna 2020
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased.
místnost
ÚM
Místo konání:
Konec jednání:
18:45 hodin
Přítomni:
Dolníček, Dvořáček, Horňanský, Kratochvil, Mynář, Němec,
Olejníček, Studýnková, Šrámek, Šulc, Tejkal, Tejkalová, Vala,
Vaňková
Omluveni:
Koláček
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Dolníček, Tejkalová
Zápis vyhotoven dne :

03.09.2020

Č.j. 2301/2020/ÚM

Použité zkratky: ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis z 12. zasedání ZML ověřili pan Mynář a pan Šulc a nevznesli připomínky.

1. Zahájení:
Jednání zahájil pan starosta Mgr. Pavel Dvořáček v 17:00 hodin.
Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZML a jednání je tedy
usnášeníschopné.
Doplnění programu: 0

2. Složení slibu člena zastupitelstva:
Mgr. Dvořáček – zastupitel pan Zdeněk Fojt rezignoval 25.6.2020 na funkci zastupitele
městyse Lysic. Byl osloven první náhradník na kandidátní listině KDU-ČSL paní Ing. Marie
Vaňková.
Starosta Mgr. Pavel Dvořáček v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomnou
členku zastupitelstva Ing. Marii Vaňkovou ke složení slibu. Před složením slibu ji upozornil,
že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Mgr. Pavel Dvořáček přečetl slib stanovený § 69 odst. 2 zákona o obcích – „Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu městyse Lysic a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. – a
vyzval paní Ing. Marii Vaňkovou ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 1).
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Paní Ing. Marie Vaňková složila slib řádně a bez výhrad.
Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 13 přítomných pro.

V 17.15 hodin se dostavil Ing. Tejkal – počet přítomných 14.

3. Zpráva o připravenosti Základní školy Edvarda Beneše Lysice na školní rok 2020/2021
Diskuze:
Mgr. Nesnídalová – Tento rok se ponese v duchu oslav 70. výročí otevření budovy základní
školy. Byla bych ráda, aby se nám podařilo v tomto roce dostat do školy maximální počet
lysických občanů. V průběhu září vznikne pár aktivit, kterými se pokusíme školu pro
veřejnost otevřít. Vím, že nám epidemiologická opatření nepřejí, ale přesto se to zkusíme
zařídit, jak nám opatření dovolí. Od října máme v plánu otevřít výstavu o životě a díle Boženy
Němcové, v listopadu by měla přijít na řadu výstava starých školních pomůcek a učebnic.
Mluvilo se taky o koncertě bývalých absolventů, či divadelních představení tak uvidíme. Plán
sestavíme do konce září. Byla bych ráda, kdyby oslava otevření školy vyvrcholila o víkendu
4. - 6.6.2021 Dnem otevřených dveří. Teď už k tomu, jak je škola připravena na nový školní
rok. Tak dva roky nazpět se škola zmodernizovala do podoby, kterou nám mnohé okolní
školy mohou jen závidět. V loňském školním roce došlo před školou ke zbudování nového
přístřešku na popelnice. Podle mě jde o stavbu, která je velice citlivě zasazena do okolí školy
a do prostředí krásně zapadá. Taky jsme opravili vstup do školy, získali jsme více prostoru a
více světla nejen pro prezentaci úspěchů žáků školy, ale i pro žákovské práce. Do vstupní haly
jsme pořídili logo školy a směrovky, na schodišti jsou na polepkách historické mezníky, které
se týkají školství v Lysicích, dále je upraven prostor u zadního schodiště, vstup do družiny,
zákoutí s bustou Jana Amose Komenského, prostor pro výstavy, nový přírodovědný koutek,
zákoutí s fotografiemi obrazů Julia Gebriana a galerie u zadního schodiště se starými obrazy
ze školy. Škola je připravena na nový školní rok jak z materiálního hlediska v rámci vybavení,
tak i po stránce zaměstnanců. Máme několik nových zaměstnanců, paní učitelku na výtvarnou
výchovu a dva nové asistenty. Byli jsme nuceni přijmout do školní jídelny jednu pracovnici,
protože je třeba častější desinfekce stolů a není v moci kuchařek ani uklízeček tuto aktivitu
vykrýt. V tuto chvíli máme ve škole 67 zaměstnanců a očekáváme nástup kolem 510 žáků. Na
prvním stupni dojde nově k dělení vyučovacích hodin ve druhém až čtvrtém ročníku. Žáci
budou výkonnostně rozděleni do dvou skupin. Na druhém stupni jsme rozšířili dělení žáků
v hodinách angličtiny tak, aby bylo ve skupině pouze kolem patnácti žáků. Pevně věříme, že
nebude třeba přikročit k distanční výuce, ale i na tento stav jsme připraveni. Na prvním stupni
bychom pracovali podle týdenních plánů, na druhém stupni jsou všichni žáci seznámeni už
z minulého školního roku se způsobem práce v Teams. S tímto systémem by pracovali už i
žáci čtvrtého a pátého ročníku. Věříme, že tento rok bude obvyklý. Chtěla bych poděkovat
zastupitelům za podporu školy a velmi si vážím velmi dobré spolupráce školy s obcí. A
poslední poděkování patří obecní pracovní četě, která se aktivně a spolehlivě postarala o úklid
okolí školy.
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p. Mynář – Kapacita školy je těmi 510 žáky naplněna?
Mgr. Nesnídalová – Ne, kapacita školy je 550 žáků. Číslo 510 je orientační, přibylo hodně
nových žáků, zapsali jsme asi deset nových žáků, ale kdo se odstěhuje, nemá povinnost to
hlásit škole, tak uvidíme, kolik bude konečné číslo prvního září.
Mgr. Studýnková – Kroužky budou fungovat normálně bez omezení?
Mgr. Nesnídalová – Ano. Velmi bych si přála, abychom se tvářili a chovali co nejnormálněji.
Pokud nepřijde nějaký příkaz k nějakému zvyšování opatření, tak bychom chtěli fungovat tak,
aby žáci měli to, na co jsou zvyklí. Nejde je nedělit a nedávat do skupin, je to nemyslitelné,
dělíme je na angličtinu, němčinu, matematiku i češtinu, metodická doporučení, která zatím jen
doporučí je nedělit, by znehodnotila nastavenou kvalitu výuky.
Bc. Šulc – Jaký máte názor na to, jak byly děti schopny vnímat pokyny ohledně roušek?
Mgr. Nesnídalová – Vidím to, že to není reálné, děti roušky dají do kapsy, někde je založí,
zapomenou, sundají, znovu dají na obličej, prostě takhle to je, není to hygienické. Jsme
šťastní, že ve škole roušky být nemusí.
Mgr. Kratochvil – Technicky proveditelné to je, máme zkušenosti z jara, kdy s rouškami
chodil do školy první stupeň. Žáci s rouškami fungovali, ale ten efekt to prostě nemá.
Mgr. Dvořáček – Prvňáčci jdou zítra tedy v 8.10 hodin?
Mgr. Nesnídalová – Ano, udělali jsme to tak, abychom neochudili rodiče žáků prvních tříd,
protože to je zásadní okamžik v životě jak žáka, tak rodiče, když vedou své dítě do první
třídy. Ne všechny školy rodiče do školy pustí, ale my jsme se domluvili tak, že rodiče
s prvňáčky přijdou až kolem osmé hodiny, to znamená, že s většinou žáků se nepotkají, ti už
budou v sedm padesát ve třídách a v osm hodin by začal program v prvních třídách.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Edvarda Beneše
Lysice na školní rok 2020/2021.
Hlasování: Pro ...14..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

4. Zpráva o připravenosti Mateřské školy Lysice na školní rok 2020/2021
Diskuze:
Mgr. Sklářová – Mateřská školka je připravena na nový školní rok, je plně naplněná kapacita
školky, což je 92 dětí. Personálně je vše také zabezpečeno, došlo k jedné velké personální
změně, a to, že do důchodu odešla paní učitelka Jitka Kotlánová, která ve školce pracovala 42
let. Nyní máme 8 učitelek, 2 asistenty, 2 kuchařky, 2 uklízečky, vedoucí stavování a
domovníka. Všechny paní učitelky jsou kvalifikované, začínají nám převažovat paní učitelky
s vysokoškolským vzděláním. Zápis do mateřské školy letos proběhl v květnu elektronicky
bez přítomnosti rodičů. Přišlo 46 přihlášek, z toho 25 dětí z Lysic a 21 dětí z okolí. Volných
míst bylo 29, takže přijaty byly všechny lysické děti a 4 děti z okolních vesnic. Do ZŠ odešlo
31 dětí. Školka je velice dobře vybavena, nic nového nebudujeme. O prázdninách proběhla
oprava podlahy ve třídě Sluníček, výměna písku z pískoviště, zastínění pískoviště se ještě
dokončuje. Z dotací jsme nakoupili iPody v hodnotě 60 tisíc Kč, využíváme je při vzdělávání
dětí, používáme je i venku na focení. Z rozpočtu obce jsme dostali milion Kč, kromě
materiálního vybavení jsme z těchto peněz zaplatili i projekt na revitalizaci školní zahrady.
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Bohužel pro velký přetlak se nepovedlo projekt nahrát a podat, pokusíme se znovu příští rok.
V oblasti výchovy a vzdělávání pracujeme s vlastním vzdělávacím programem, snažíme se
veškeré činnosti přenášet ven. Zaměřujeme se na polytechniku, děti se učí a získávají
technickou gramotnost. Místo hraček nakupujeme více materiály a konstruktivní stavebnice a
pomůcky, které rozvíjí zručnost dětí. Plánujeme osvědčené aktivity jako každý rok, výlety,
divadla, záleží však, jaká bude epidemiologická situace. Školka byla od 16.3. do 17.5.2020
z důvodu epidemie uzavřena, během této doby jsme dělali inventury, výzdobu školky,
vytvořili jsme na webových stránkách i fórum pro rodiče, kde jsme zveřejňovali různé
materiály, nebyl však o to nijak velký zájem. Chtěla bych poděkovat za uzavření MŠ během
karantény, byla uzavřena stejně jako základní škola a měli jsme možnost se nějak chránit a
doufáme, že už k takovému uzavření nedojde a budeme fungovat normálně.
Mgr. Kratochvil – Kdo nahradí paní učitelku Kotlánovou?
Mgr. Sklářová – Paní učitelka Michaela Blahová, už ve školce pracovala jako zástup.
Usnesení: ZML bere na vědomí Zprávu o připravenosti Mateřské školy Lysice na školní
rok 2020/2021 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ….14...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

5. Zpráva starosty o činnosti rady a dění v městysi
Diskuze:
Bc. Šulc – Je technicky možné, aby se k nám zastupitelům dostaly zápisy z RML, abychom
tady mohli nějakým způsobem reagovat? Scházíme se jednou za šest týdnů, o prázdninách za
osm týdnů, pak se čte půl hodiny zpráva a myslím si, že není v běžných lidských silách na to
hned reagovat. Jsme schopni pro to něco udělat? Nemůžou se zastupitelé lépe informovat?
Jsme schopni to posílat?
Mgr. Dvořáček – Posílat zápisy samozřejmě technicky možné je. Ale nejsem si jistý, jestli je
to právně v pořádku. Zápisy jsou neveřejné, ale jsou na radnici kdykoli k nahlédnutí, jednání
RML je také dle zákona neveřejné. Výpisy z rad jsou zveřejněny ve zpravodaji, není tady nic
cenzurováno nebo tajného.
Usnesení : ZML schvaluje Zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu.
Hlasování: Pro …14..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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6. Hospodaření městyse 4-6/2020
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje Hospodaření městyse 4-6/2020 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ...14...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

7. Rozpočtové opatření č. 4/2020
Diskuze:
Bc. Šulc – Jsme schopní říct, o kolik jsme díky covidu přišli?
Mgr. Kratochvil - Asi 4 a půl milionu Kč. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
p. Olejníček – Ten poslední bod ta vratka nevyčerpané dotace hasiči? To se týká čeho?
Mgr. Kratochvil – To byl zbytek dotace, která se dostala a něco se nevyčerpalo, tak se to
vracelo.
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …14..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

V 18.10 hodin odešel ze zasedání pan Dolníček – počet přítomných 13.

8. Zpráva o stavu požární ochrany
Diskuze:
Mgr. Dvořáček - Hlavní zdroj požární vody je požární nádrž na Horním náměstí, záložní zdroj
je koupaliště. V případě požáru je nedostupná horní část ulice Badalky a Luční. Dochází
k pravidelné údržbě a výměně obleků, probíhá pravidelná údržba techniky včetně STK, bude
provedena výměna čerpadla, úprava Avie. Výjezdová jednotka má 24 členů, probíhá odborná
příprava a výcviky. V letošním roce jednotka vyjela již k 64 zásahům. SDH organizuje a
připravuje hasičský ples, čištění koupaliště, soutěž v útoku, soutěž v silových disciplínách
Kabrňák, kroužek mladých hasičů, příměstský tábor. Členové sboru se také střídají při
pravidelných brigádách v letním kině a při obsluze prodeje občerstvení v kině. Tato činnost je
časově velmi náročná a za veškerou organizaci ohledně oprav a občerstvení patří velké
poděkování Marku Valovi. Poděkování za vstřícnost a spolupráci.
Mgr. Kratochvil – Mě teda překvapil počet výjezdů v letošním roce a to, že hasičské auto je
staré už 11 let. Pořád ho mám za novou Tatru.
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p. Němec – Už musíme uvažovat o novém. Musíme to dát do rozpočtu.
p. Vala – Já jen doplním, že tady byl pan hejtman a byl se podívat na zbrojnici. Výjezdové
obleky máme už jedenáct let, jsou to obrovské náklady, oblek stojí kolem 23 tisíc Kč. Takže
to budeme muset příští rok řešit, minimálně pět obleků budeme potřebovat.
Mgr. Dvořáček – Je to náročné, ale chlapi si to zaslouží, je to skutečně nebezpečná práce
Mgr. Tejkalová – Chci se zeptat, jak se hasiči nedostanou na Badalku kolem domu č.p. 207,
vím, o co se jedná, jak se to bude řešit, vybuduje se nový taras?
Mgr. Dvořáček – Musíme tam vzít projektanta, hrozí, že dům spadne, pokud se pohne
s tarasem.
p. Mynář – Jak tam probíhá svoz odpadu?
Mgr. Dvořáček – Popeláři tam nejezdí, lidé tam popelnice vozí na roh k tomu tarasu a
bioodpad sváží obec.
Mgr. Dvořáček – Teoreticky by byla druhá přístupová cesta kopcem kolem domu p. Pivoňky,
ale prakticky to je obtížné.
p. Vala – Tam se to projet dá, bylo by to řešení. Horší by to bylo, když zaprší, nahoru
vyjedeme, dolů by to bylo horší, těžko sjízdné.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o stavu požární ochrany dle předloženého
materiálu a děkuje členům JSDH za jejich výbornou celoroční činnost.
Hlasování: Pro ...13....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

9. Vyhodnocení vodného a stočného k 30.06.2020
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Materiály jsem vám všem posílal do emailu. Ve vodném je vývoj příznivý,
ve stočném mírně nepříznivý. Ve vodném jsou náklady mírně pod polovinou plánu, ve
stočném se situace vyvíjí poněkud nepříznivěji, náklady jsou mírně nad polovinou plánu.
Není to zatím nijak extrémní.
Bc. Šulc – Možná trochu odbočím, ale řešili jsme nějakou částku na propojení vrtu u hřbitova
do vodovodní sítě, to zatím není?
Mgr. Dvořáček - Ne, zatím ne, vloni se udělal vrt jako takový a teprve teď se musí napojit do
vodovodní sítě. Normálně proběhlo výběrové řízení, veřejná zakázka, vyhrála ji Vodárenská.
Vrt je připravený k napojení, zatím se z něho voda nebere.
p. Mynář – Probíhá tam čerpání z toho vrtu?
Mgr. Dvořáček – Ne, letos není naštěstí suché léto, vody je dost.
Ing. Vaňková – Takže to je jako záložní vrt?
Mgr. Dvořáček - Ne, bude fungovat pořád.
Mgr. Kratochvil – V případě havárie můžeme využít vrt na koupališti, pak vzadu na ulici
Zámecké a nyní na Boskovické, než se připojíme na vodovod Blanenska.
Usnesení: ZML bere na vědomí vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného
v Lysicích k 30.6.2020 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ...13....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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10. Diskuze:
Bc. Šulc – Nemohu se nezeptat na ulici Žerůtskou a kanalizaci. Proběhla tady zpráva
občanům o omezení provozu a žádná uzavírka neproběhla.
Mgr. Dvořáček – Já jsem měl zrovna dovolenou. Nevěděl jsem, že tahle uzavírka neproběhne.
Řekl bych, že byrokracie byla rychlejší než život. Tentokrát to ještě nevyšlo, ale mělo by se
začít kopat asi od sedmého září. Domníval jsem se, protože oprava je nasmlouvaná už od
dubna, že proběhne tak v květnu, červnu. Bohužel se věci vyvinuly jinak.
p. Mynář – Mám to chápat, že ztroskotal kanál nebo ty chodníky?
Mgr. Dvořáček – Ztroskotal v podstatě kanál. Ale nikoliv vinou firmy Trasko, ti jsou v tom
nevinně. Stavba se protáhne zřejmě do konce listopadu.
Ing. Horňanský – Firma Tekostav bude dělat přípravné výkopové práce, chodník jako takový
zůstává panu Porčovi, který vyhrál výběrové řízení.
Mgr. Kratochvil – Mám krátkou informaci, o prázdninách jsme byli celá rada pozváni na
ČOV, kde nám stavbyvedoucí umožnila prohlídku toho stavu, co tam teď je. Vše vypadá moc
pěkně a hlavně jsou v termínech. Mělo by se všechno stihnout, dodržet nasmlouvané termíny.
Ing. Vaňková – To dokončení bude kdy?
Mgr. Dvořáček – Ke konci roku. Jsou tam od září loňského roku, stavba už trvá skoro rok.
Mgr. Studýnková – Kolik jsme toho už zaplatili? A kolik zbývá zaplatit?
Mgr. Dvořáček – Teď se dělá technologie, tak jsou faktury vyšší, ale už jsme někde za
polovinou.
Bc. Šulc – Ještě bych se chtěl zeptat na svoz odpadů? Máme nějakou zpětnou vazbu od TS
Malá Haná? A potažmo kolik domácností procentuálně má popelnice na tříděný odpad?
Mgr. Dvořáček – Zatím data od Malé Hané nemáme a popelnice si vzalo 436 domácností.
Ing. Vaňková – Myslím si, že třídí všichni občané, nejenom do popelnic, i do kontejnerů.
Tady je problém s tou estetikou. Někdo má popelnice trvale před domem, ale to vypadá
hrozně.
Mgr. Dvořáček – Z toho jsem měl větší strach. Když jdu po obci, tak občas nějakou popelnici
vidím, ale že by to byl masový jev, tak to se mi nezdá.
Ing. Vaňková – Většinou to mají lidé schované, ale kdyby to bylo před domy, to by bylo
strašné. Pro mě to působí tedy velmi špatně. Je tam nějaký účel, ale jsou přece i menší
nádoby.
Mgr. Dvořáček – Ano, menší jsou, ale pak se stane, že volá občan, že má týden po svozu
plnou 240 litrovou nádobu.
Mgr. Tejkalová – Ano, plastů je nejvíc. Sama bych to nečekala, ale nádoba s plasty je nejdřív
naplněná. Ještě jsem se chtěla zeptat, jak dopadlo to zakamuflování těch kontejnerů na dolní
Badalce, aby to vypadalo líp? A je potřeba tolik kontejnerů na plast, když to teď domácnosti
třídí přímo u domu? Přijde mi, že na Horním náměstí nějaké i přibyly?
Mgr. Dvořáček – Já jsem si myslel, že plastů v hnízdech ubyde, ale bohužel, u plastů jsme
museli nechat týdenní svoz. Myslím si, že nám to do hnízd vozí z okolních obcí.
Ing. Horňanský – Žádné nové kontejnery na plast na Horním náměstí nepřibyly, nějaký
kontejner máme v plánu i stáhnout. A co se týká prodejce na rohu, upozornil jsem ho nato,
aby nám papíry nedával do kontejneru, sám ho naplní za tři dny, tak aby to vozil do sběrného
dvora.
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p. Němec – My jsme si mysleli, že jak se vydají popelnice, tak na sběrném dvoře nebudeme
mít co dělat. Ale plastů máme víc než dřív. A třeba u papíru uděláme dva balíky, což je 640
kg papíru jenom za tři hodiny v sobotu.
Mgr. Dvořáček – U papíru bych to chápal, papír teď nikde nevykupují, škola ho nebere.
Mgr. Kratochvil – Zjišťoval jsem stav papíru kvůli sběru ve škole, v Rematu mi řekli, že
školy dotují a jsou ochotni dát deset haléřů za kg. Když si uvědomím, kolik práce kolem sběru
je, co to zabere času školníkovi, učiteli dílen i žákům, tak se to fakt nevyplatí.
Bc. Šulc – A kolik za ten papír bylo, když cena kulminovala?
Mgr. Kratochvil – Až 2,80 Kč za kg. Škola získala za rok třeba 130 tisíc Kč.
Ing. Vaňková – Ale řekla bych, že je to přece i výchovné, má to i výchovný efekt, mělo by se
to řešit už od malých dětí, je strašně špatné sběr nedělat.
Mgr. Kratochvil – My se snažíme toho nezříct, proto to pořád zjišťuji, míníme se ke sběru
vrátit.
Mgr. Dvořáček – Papíru je na trhu přebytek. Objednal jsem další čtyři kontejnery na papír po
obci. Snažíme se s tím nějakým způsobem popasovat.
Mgr. Kratochvil – Ve škole jsme vybaveni taškami na třídění, které máme ve třídách, aspoň
takto se učí žáci třídit. Výchovu se snažíme v tomhle smyslu držet.
p. Mynář – Papír z kontejnerů po obci se sváží do sběrného dvora?
Mgr. Dvořáček - Ne, ten svozová firma odváží pryč.
Ing. Vaňková – Mě překvapilo, že tady ten velký kontejner na bioodpad, že je stále plný.
p. Němec – Jen pro zajímavost, my najezdíme v sezóně po obci s Ducatem tak sto kilometrů,
než je vyvezeme. A to jezdíme na Pohodlí a zpět.
Mgr. Dvořáček – Za rok se vyprodukuje asi 250 tun bioodpadu. Ale je dobře, že to lidé dávají
do kontejnerů a nepálí na zahradě.
p. Olejníček – Já vozím všechno ze zahrady pořád do kontejneru, protože třeba na posekanou
trávu je popelnice malá.
Ing. Vaňková – Navíc to v popelnici strašně smrdí. Je lepší to opravdu dát do kontejneru.
p. Mynář – Jak dopadly kontejnery na sklo u Vachových? Pořád jsou tam?
Mgr. Kratochvil – Zatím jsou tam a řešíme, jak by se to mohlo estetičtěji upravit.
p. Mynář – Ještě mám jeden dotaz. Co dražba?
Mgr. Dvořák – Dražba neproběhla. Volal mi právník, že to zrušili, že na poslední chvíli pan
Svída zaplatil. Je to škoda, kdyby to vyšlo, mohl tam být dům pečovatelské služby.
Mgr. Dvořáček – Chtěl bych vás pozvat na koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae,
který se koná příští sobotu. Srdečně zvu.

11. Závěr:
Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin.
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Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................

9

