Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
24.
Datum konání:
13. listopadu 2017
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased. místnost ÚM Konec jednání:
Místo konání:
19:20 hodin
Přítomni:
Čechman, Dvořáček, Fojt ml., Horáková, Kratochvil, Krška,
Němec, Studýnková, Sehnal, Šmerda, Šrámek, Tejkal, Tejkalová,
Vinter
Omluveni:
Fojt
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Krška, Němec
Zápis vyhotoven dne :

14.11.2017

Č.j. 3204/2017/ÚM

Použité zkratky : ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis z 23. zasedání ZML ověřili paní Mgr. Tejkalová a pan Fojt ml. 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:
Doplňuje se bod č. 3. Zpráva kontrolního výboru.
Ostatní body se posouvají.

Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 14 přítomných pro.
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2. Zpráva starosty o činnosti Rady a dění v městysi – Mgr. Dvořáček
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …14........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

V 17.30 hodin se omluvila a odešla paní Mgr. Olga Tejkalová – počet přítomných 13.

3. Zpráva kontrolního výboru – p. Sehnal
Diskuze : 0
Usnesení: ZML schvaluje zprávu kontrolního výboru dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …13........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

4.

Hospodaření městyse 1-9/2017 – Mgr. Kratochvil
Diskuze:
Ing. Mgr. Horáková – chtěla bych se zeptat, jak je položka vnitřní obchod, tak v tom jsou
zahrnuté kalendáře z MASky? Budou kalendáře?
Odp. Mgr Dvořáček – v rozpočtu částka je, kalendáře zatím fyzicky nejsou, ale podle
informací od pana Fojta by měly být.
p. Sehnal – chtěl bych se zeptat – položka příjmy z hazardu, to nám platí kdo? Automaty
už přece v Lysicích nejsou.
Odp. Mgr. Kratochvil – automaty v Lysicích nemáme, je to přepočtené celostátně.
p. Sehnal – a z těch lesů je příjem 17 tisíc proč, když v rozpočtu je plán 50 tisíc?
Odp. Mgr. Kratochvil – je to za prodej dřeva, zbytek se doúčtovává až ke konci roku.
Usnesení: ZML schvaluje Hospodaření městyse 6-10/2017 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …13......... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0.......
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5. Rozpočtové opatření č. 5/2017 – Mgr. Kratochvil
Diskuze:
Mgr. Studýnková – převody mezi účty, to jsou převody mezi našimi vlastními účty?
Odp. Mgr. Kratochvil – je to dáno tím, že máme několik účtů. Máme účet u Komerční
banky, České národní banky a u České spořitelny, hlavní část peněz je u ČNB, další jsou
takové menší účty a když potřebujeme na provoz, tak se z některého účtu platí všechno a
to, co je u Komerční banky, tak se převede na spořitelnu a musí se to někde objevit účetně,
takže to máme v příjmové i výdajové stránce stejnou částkou. Podrobněji by vám to
vysvětlila paní Konstanzová.
p. Šmerda – když je navýšení u nějaké položky, tak paní Konstanzová přesně ví, za co to
bylo?
Odp. Mgr. Kratochvil – ano, vše je podrobně doloženo, kontroluje to i auditor.
Mgr. Dvořáček – musíme mít účet u České národní banky, to už je povinnost, a předtím
historicky existoval účet u Komerční banky a u České spořitelny, protože odsud se dřív
čerpal i úvěr. Na podúčet u Komerční banky od loňského roku posíláme peníze, které nám
dává VAS za pronájem vodovodu a kanalizací, aby se vytvářel nějaký zdroj příjmů na
opravy. Je to jakýsi fond oprav vodovodní a kanalizační infrastruktury.
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2017 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …..13........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

6. Schválení smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální prevence – Mgr. Dvořáček
Diskuze :
p. Němec – tady v tabulce se píše, že my jako Lysice přispíváme na charitu Blansko. Co
to je?
Odp. Mgr. Kratochvil – tohle je celý systém sociální sítě státní, která zahrnuje pokrytí
nějaké rizikové skupiny v celém státě. Je to postaveno na principu solidarity, že
přispíváme i na občany jiných měst.
p. Němec – ale tady je uvedeno, že Kunštát má např. 54 osob.
Odp. Mgr. Dvořáček – to je jiný papír, tohle je konkrétní služba sociální péče, o tomhle
nehlasujeme, tohle je něco jiného, tohle je charita, která se týká jednotlivých osob. Tento
papír poslali jen pro informaci.
p. Němec – podle mě je to vyhozených 26 tisíc Kč.
Ing. Mgr. Horáková – to určitě není, prevence je fajn, mělo by se dát do zpravodaje, co
nabízí, co lidem poskytují, aby občané věděli, kam se můžou obrátit.
Odp. Mgr. Dvořáček – tyto informace už ve zpravodaji byly, lidé byli informováni a o této
službě ví.
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Usnesení : ZML schvaluje smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální
prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních
služeb okresu Blansko pro rok 2018 dle předloženého materiálu
Hlasování : Pro …13..… Proti…..0…….. Zdrželi se ….0…….

7. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2018 – Mgr. Dvořáček
Diskuze :
Mgr. Dvořáček – podklady jsem vám posílal, máme tři možnosti, a to nezdražit vůbec,
zdražit o 5% nebo zdražit o 10% . Kdybychom nezdražili, voda by zůstala na ceně 56,90
Kč za m3 bez DPH a nájemné nám dává VAS 680 tisíc Kč, když navýšíme cenu o 5%
bude cena 59,75 Kč za m3, nájemné 874 tisíc Kč za rok a když se zdraží o 10% bude
cena 62,40 Kč za m3 a nájemné by činilo 1 053 000 Kč. My vodu zdražujeme proto, že
je to v podstatě jediný příjem obce, z kterého můžeme opravovat a financovat
vodohospodářskou infrastrukturu. Připravujeme stavbu ČOV, která přijde na 50 – 60
milionů Kč. Když na to dostaneme 2/3 dotace, pořád budeme nějakých 20 milionů Kč
doplácet z vlastního účtu. Když se pak někde stane havárie vodovodního řadu nebo
kanalizace, musíme to jako obec zaplatit taky ze svého, proto by měla obec mít nějaký
fond na opravy tohoto typu a tento fond by mělo generovat vodné a stočné, aby se
nemuselo sahat do rozpočtu. Máme nejlevnější vodu v okolí, také nejsem příznivcem
zdražování vody, ale myslím si, že ta částka při navýšení o 3 Kč za m3 není nijak
likvidační. Cenu, kterou máme a nájemné, které dostáváme od VAS, to pořád není
samofinancovatelné. Např. město Kunštát má z vodného a stočného zhruba dva miliony
Kč ročně do rozpočtu, ale tam taky voda stojí 100 Kč za m3. To jsou úplně jiné peníze.
Vím, že je nepopulární vodu zdražovat, ale my se na to musíme dívat z hlediska obce,
která ty příjmy potřebuje na to, aby mohla infrastrukturu nějakým způsobem opravovat a
rozšiřovat.
Mgr. Studýnková – vloni jsme cenu zvedli o 10% s tím, že letos zvedat cenu nebudeme.
Mgr. Kratochvil – situace se mění. Pamatuji si, že jsme kdysi zvažovali, že zrušíme
spolupráci s VAS a.s. a budeme si vodovod spravovat sami. Když se na to zpětně
podívám, jsem rád, že jsme to neudělali, protože dnes ta byrokracie kolem správy
vodovodu a všeho kolem toho tak náročná, že jsem rád, že to za nás VAS dělá. Myslím,
že navýšení o 5% pro nás jako pro rodinu bude znamenat výdaj o 500 Kč větší než teď.
Obci to peníze bude přinášet, víme, co nás čeká, výstavba ČOV je hotová věc, takže já
bych se vůbec nebál cenu vody o 5% zvednout.
Ing. Mgr. Horáková – jsem taky pro postupné navyšování, než pár let nic a pak zvednout
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o hodně.
Mgr. Kratochvil – já bych se bránil takovým vyjádřením, že letos něco uděláme a příští
rok už ne. Nepamatuji si, že bychom to takto v loňském roce řekli.
Mgr. Studýnková – ano, vloni jsme se bavili o tom, že cenu zvedneme o 10% a příští
rok nebudeme cenu zvedat.
Mgr. Kratochvil – je to možné, já si to opravdu nepamatuji.
Mgr. Dvořáček – jestli dostaneme dotaci a postavíme ČOV, tak tam je jedna z podmínek
Fondu životního prostředí, že se během nějaké doby ČOV stane z hlediska obnovy
samofinancovatelnou. Takže nás čeká zvedání hlavně stočného. A proto jsem pro
navyšování po malých dávkách než pak třeba o 30%
p. Sehnal – jsem taky pro navýšení o 5% a vysvětlil bych to občanům ve zpravodaji.
Mgr. Dvořáček – i v loňském roce jsem občany informoval prostřednictvím zpravodaje.
p. Němec – a nějaký fond na tyto opravy máme teda už založený?
odp. Mgr. Kratochvil – ano, máme, to je ten podúčet u Komerční banky.
p. Sehnal – když má VAS v pronájmu vodovody a kanalizace, tak jakákoliv oprava se jim
platí?
Odp. Mgr. Dvořáček – něco mají zahrnuto v nájmu, ale když je nějaká větší oprava, tak to
už platíme my sami.
Usnesení : ZML schvaluje zvýšení cen vodného a stočného dle návrhu VAS, a.s. ve
Variantě 2 (5 %, tj. 2,85 Kč/m3 nárůst ceny vodného a stočného) dle předloženého
návrhu.
Hlasování: Pro ....12......... Proti ......1.......... Zdrželi se ...0....

8. Vyhodnocení provozu koupaliště za sezonu 2017 – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Mgr. Kratochvil – doplnil bych, že je pravda, že provoz koupaliště je prodělečný, ale na
druhou stranu si myslím, že koupaliště máme teď opraveno a je v tak dobrém provozním
stavu, že provozní náklady by měly být už minimální. Bazén je v pořádku, čistírna taky,
střecha u baru je opravená, odpady jsou nové. Problém je restaurace. Ale jak říkal pan
starosta, je třeba koupaliště udržet v provozu.
Ing. Mgr. Horáková – někteří lidé si stěžovali, že děti mají z nátěru modré nohy. A jak
funguje nádrž v Kunštátě?
p. Sehnal – je to jen nádrž ke koupání na vlastní nebezpečí. Stejně jako Rudka nebo
Lažany.
p. Němec – paní Mazalové patří poděkování, stará se o koupaliště velice dobře.
Mgr. Dvořáček – to je pravda, celá rodina Mazalova se o koupaliště dobře stará, včetně
personálního zabezpečení, strojovny atd.
Chci ještě dodat, že se na konci sezony polámal počítač určující množství dávkované
chemie do bazénové vody. Systém je sice v záruce, nicméně jsem zjistil, že firma
SPORTAKCENT, která nový systém do strojovny koupaliště instalovala, zkrachovala, je
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v konkurzu a na bývalé vedení je trestní oznámení. Reklamace nepřijímá, nemá
zaměstnance, kteří by to opravili. Takže opravit tento počítač budeme muset jinou cestou.
p. Šmerda – a oprava dávkovače na chemii je v rázu tisíců nebo desetitisíců Kč ?
Připojíme se k trestnímu oznámení na firmu Sportakcent?
Odp. Mgr. Dvořáček – to nejsem vůbec schopen posoudit. Nám nic trestného neprovedli,
je to jen otázka reklamace, nic nám nedluží. My jsme převzali celé dílo,
teď jde o reklamaci dávkovače. V jaké cenové relaci se nový dávkovač bude pohybovat,
netuším.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu koupaliště za sezonu
2017 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....13........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

9. Nájemní smlouvy na majetek městyse – Mgr. Dvořáček
Diskuze: 0
Usnesení: ZML bere na vědomí vyhodnocení nájemních smluv na majetek městyse dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ...13......... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

10. Vyhlášení inventur – inventarizačních komisí – Mgr. Dvořáček

Diskuze : 0
Usnesení: ZML schvaluje celkový plán inventur a jmenování členů inventarizačních
komisí dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …13.......... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....
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11. Dodatek smlouvy o dílo „Lysice – ulice Horky, Doubek – IS pro výstavbu RD
- Mgr. Dvořáček

Diskuze:
Mgr. Dvořáček – dodatek jsem vám posílal emailem. Nejsou to žádné vícepráce. Jedná se
o to, že byla podepsána smlouva o dílo s firmou Mertastav na hlavní vodovodní a
kanalizační řad jak dešťové, tak splaškové kanalizace na Doubku a na Horkách. Nebyly
v tom zahrnuty přípojky, protože je pan Patočka doprojektoval až později. A vzhledem
k tomu, že celou akci bude dělat jedna firma, tak jsme požádali Mertastav po nacenění
těchto přípojek, protože to zákon umožňuje, aby nám tyto přípojky udělal. Jedná se 22
kusů přípojek dešťové kanalizace, 18 kusů dešťových vpustí, 22 kusů splaškové
kanalizace a 22 kusů přípojek vodovodních. Firma to nacenila na 1 559 002, 80 Kč a
vzhledem k tomu, že uzavření takovéhoto dodatku zákon o veřejných zakázkách
umožňuje, neboť z technických důvodů není možné, aby dvě firmy pracovaly u jednoho
výkopu, tak myslím, že je nejvhodnější to takto udělat a dodatek schválit.
Ing. Mgr. Horáková – něčeho bylo uvedeno 22 a něčeho jen 18 kusů. Proč?
Odp. Mgr. Dvořáček – těch 18 ks, to jsou dešťové vpusti, to je něco jiného. Není to o
tom, že by tři domy tyto vpusti neměly. Jen je to technicky něco jiného. Není to přípojka.
p. Němec – termín se firmě prodlouží? Nebo to stihnou ve stejném termínu?
Odp. Mgr. Dvořáček – termín se prodlouží na 20.5., prodlouží se téměř o dva měsíce.
Staveniště bylo předáno 27.9., teď se firma omlouvala, že má několik zaměstnanců
nemocných, ale že termín dodrží, že při dnešních technologiích můžou pracovat i
v mínusových teplotách, tak snad termín dodrží.
p. Sehnal – v původním projektu udělali hlavní řady a teď budou dělat přípojky?
Odp. Mgr. Dvořáček - Ano. Ze společných komunikací budou přípojky vyvedeny na
jednotlivé pozemky.
Ing. Mgr. Horáková – 20.5. teda bude hotová voda a kanalizace a co elektřina?
Odp. Mgr. Dvořáček – elektriku dělá firma E.on, elektrika jde naprosto mimo obec. Ještě
další věc je, že máme projekt na plyn, teď musí proběhnout ještě výběrové řízení na plyn.
Na prodej pozemků by to nemělo mít vliv, protože pozemky jsou rozparcelované, je na to
geometrický plán, takže pozemky by se teoreticky daly prodávat ihned.
Ing. Mgr. Horáková – a předběžně se už ví, kolik bude pozemek stát?
Odp. Mgr. Dvořáček – To se ještě neví. Když to předběžně spočítám, tak asi 420 tisíc Kč
za pozemek je dosavadní nákladová cena, tedy rozpočítání sítí na jednotlivé pozemky.
Komunikace v tom samozřejmě ještě není. Příští rok v prvním pololetí by se pozemky
mohly prodávat.

Usnesení : ZML schvaluje Dodatek č. 1smlouvy o dílo „Lysice –ulice Horky, Doubek –
IS pro výstavbu RD a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Hlasování: Pro ...13....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....
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12. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – co se týká příjmové části, tam není co vymýšlet, daňové příjmy jsou
odhadnuté podle stránek Ministerstva financí, dále jsou to odhady paní účetní dle praxe
z předchozích let. Co se týká výdajové stránky, nebudu rozpočet dopodrobna číst,
podklady jsem vám všem poslal, nebudeme to procházet položku po položce.
Mgr. Kratochvil – já bych pár těch nejdůležitějších věcí řekl – z velkých záležitostí
máme v plánu opravit chodníky na Horním náměstí, jedná se o chodníky kolem radnice,
kolem hostince U labutě, dolů k parku, chodník mezi Lidovým domem a domem
Fojtových. Další velká částka se týká zastávky na Brněnské – bude se opravovat podle
skutečnosti, další velký výdaj – výstavba ČOV, dále dotace spolkům, výstavba nové
hasičky, veřejné osvětlení na Brněnské, na Horkách – jsou to všechno odhadované
částky, které se budou upřesňovat.
Ing. Vinter – jak to vypadá s fasádou radnice? Kdy teda bude?
Mgr. Dvořáček – výběrové řízení bude teď na podzim, aby se mohlo začít na jaře,
protože do záříjového výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Barva fasády bude
památkářská bílá, tj. barva zámku. V plánu je i bezbariérový vstup na radnici a výtah.
ZML projednalo návrh rozpočtu na rok 2018

13. Diskuze :
V pondělí 18.12. bude poslední zastupitelstvo, po něm bude následovat vánoční večírek.
1) Mgr. Dvořáček – nabídka pana Adolfa Dospíšila – výměna jeho domu za obecní byt.
Myslím si, že nabízený dům v Zákostelí je ruina a není o co stát. Pan Dospíšil si může
podat žádost o byt, který může dostat, ale dům do majetku městyse bych výměnou
nebral. Stejné je i stanovisko bytové komise.
Usnesení : ZML bere na vědomí nabídku pana Adolfa Dospíšila na přenechání jeho
nemovitosti Městysi Lysice za přidělení malometrážního nájemního bytu a nesouhlasí
s převodem nemovitosti na Městys Lysice z důvodu velmi špatného stavebně technického
stavu budovy.
Hlasování: Pro ...13....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....
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2) Mgr. Dvořáček – Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu
č. 159 o střetu zájmů iniciované Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo –
Lanškrounsko.
Jde o to, že od září je účinná novela zákona o střetu zájmů. Prohlášení vyjadřuje nesouhlas
S tímto novelizovaným zněním zákona o střetu zájmů. Došlo k zásadní změně, která dle jejich
názoru může vést ke značnému omezení fungování samospráv obcí. Od 1.9. byl zřízen
Centrální registr, ve kterém jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejňovat svá oznámení o
majetku. Uvádí se zde nemovitosti, dluhy, peníze na účtech, akcie, vedlejší pracovní poměry,
zkrátka vše ohledně příjmů. Veřejnosti je garantováno nahlížení do oznámení všech
veřejných funkcionářů bez předchozí žádosti, můžou se podívat, kdo co vlastní atd. Tento
dopis vyjadřuje zásadní nesouhlas se zařazením neuvolněných členů zastupitelstva do
kategorie veřejných funkcionářů a s nahlížením veřejnosti do oznámení podávaných veřejným
funkcionářem bez jakékoli žádosti.
Osobně jako uvolněný starosta s tím problém nemám a považuji to za samozřejmé, ale pokud
jde o neuvolněné místostarosty a radní, je to zbytečná byrokracie.
Mgr. Kratochvil – v Lysicích tato oznámení máme celá rada už podána, byla to povinnost, tak
jsme to udělali a vyplnili, osobně s tím žádný problém nemám, ale vnímám to jako zbytečnou
byrokracii.
Usnesení : ZML souhlasí s prohlášením zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu
o střetu zájmů iniciovaným dobrovolným svazkem obcí a k tomuto prohlášení se připojuje.
Hlasování: Pro ...13....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

3) Mgr. Dvořáček - Sdružení obcí a svazku obcí, z.s. – připravuje se výstavba ČOV.
VAS, a.s. chce novou ČOV provozovat. Z hlediska obce my máme, protože pokud to vyjde,
budeme příjemcem dotace, povinnost čističku provozovat a jsou dvě možnosti, jakým
způsobem. Jedna možnost je tzv. vlastnický model a druhá možnost je, že provozovatele nové
čističky vysoutěžíme v koncesním řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Byl tady pan
ředitel Fiala z VAS, a.s., který nám v radě vysvětloval obě dvě varianty.
Koncesní řízení spočívá v tom, že bychom vypsali výběrové řízení dle zákona o veřejných
zakázkách, což nejsme schopni si zúřadovat sami. Stálo by to cca 350 – 500 tisíc Kč a vítěz
výběrového řízení by čističku do budoucna provozoval. S vítězem bychom museli uzavřít
smlouvu na 10 let. Myslím si, že po dobu těch deseti let se bude snažit ušetřit a srazit
provozní náklady na minimum, je otázka, jak bude pak čistička fungovat. Do výběrového
řízení by se určitě přihlásila VAS, která má zájem a dále určitě velké firmy se zahraničním
kapitálem.
Vlastnický model znamená, že bychom si čističku provozovali sami tak, že bychom se stali
minoritním akcionářem VAS prostřednictvím spolku Sdružení obcí a svazku obcí. Je to
spolek, žádný svazek. Znamenalo by to, že by se uzavřela smlouva s VAS, která by čističku
provozovala a tato smlouva by šla kdykoliv vypovědět. Není tam ten desetiletý závazek.
Mgr. Kratochvil – doplním – po jednání s panem Fialou jsem si uvědomil, že pokud půjdeme
koncesní cestou, bude se podepisovat desetiletá smlouva, do které kdybychom chtěli
zasáhnout, tak by musel být souhlas obou dvou smluvních stran. Z této smlouvy bych měl
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obavy, je tam riziko, k čemu se zavážeme, co bude za deset let. Jak po deseti letech bude
čistička vypadat. Myslím, že je lepší jít druhou cestou, kde je možnost dělat smlouvu na kratší
úseky. Já budu hlasovat pro druhou variantu. Prezentaci na cd můžeme poskytnout
zastupitelům. Co budeme schopni vysvětlit, vysvětlíme, případně, kdyby byl zájem, může
pan ředitel Fiala přijet a vysvětlit celou situaci zastupitelstvu.
Mgr. Dvořáček – ČOV je nyní ve fázi, že máme pravomocné územní rozhodnutí, projekt leží
v Boskovicích na odboru životního prostředí, 12.12.2017 proběhne ústní jednání a poté do
Vánoc by mělo být vydáno stavební povolení. Do 18.1.2018 potřebujeme mít pravomocné
stavební povolení, abychom mohli podat žádost o dotaci.
p. Němec – a co když stavební povolení nedostaneme včas? Nebudeme moct žádat o dotaci.
Půjdeme pak do stavby ČOV?
Mgr. Kratochvil – určitě. ČOV postavit musíme, celou výstavbu bychom však hradili
z prostředků městyse. Museli bychom vysoutěžit úvěrový rámec a vzít si úvěr. Nám končí
výjimka, další prodloužení nedostaneme, pak bychom už platili pokuty. Do roku 2020
musíme mít novou ČOV. Ale je velká pravděpodobnost, že bychom v žádosti o dotaci mohli
uspět.
p. Němec – na cestu, jak se jezdí do lomu, udělal někdo postřik, je to strašné, hrbolaté, cesta
je v horším stavu, než byla předtím.
p. Tejkal – dělal to pan Porč, je to strašné, odbyté, lepší nebylo dělat nic, mělo by se to opravit
p. Němec – na Oulehle u nové autobusové zastávky je uprostřed chodníku sloup. To nešlo dát
jinam?
odp. Mgr. Dvořáček - Nešlo, dál je telefonní kabel, sloup nejde umístit jinam.
p. Němec – jak dopadla kolaudace radnice?
odp. Mgr. Dvořáček - Dobře, radnice je zkolaudovaná. Všechno proběhlo v pořádku.
p. Němec – mám jen připomínku, že schody v chodbě na radnici nemají sokl, je tam jen jakýsi
nátěr, bude to za chvíli špinavé a zničené.
Odp. Mgr. Dvořáček – je tam latexový omyvatelný nátěr, ještě nějaké drobnosti na radnici
chybí, ještě budou nové židle po chodbách, zatím došla jen sedačka do mé kanceláře a židle
do zasedačky.
Mgr. Kratochvil – tady v zasedačce chybí ještě nějaký stolek na občerstvení. Proběhl Den
otevřených dveří, účastnilo se 134 lidí. Lidem se rekonstrukce radnice líbí.

14. Závěr :
Jednání bylo ukončeno v 19.20 hodin.
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Ověřovatelé:

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

Starosta:

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