Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
27.
Datum konání:
28. března 2018
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased.
místnost
ÚM
Místo konání:
Konec jednání:
18:30 hodin
Přítomni:
Čechman, Dvořáček, Fojt, Fojt ml., Horáková, Kratochvil, Krška,
Němec, Sehnal, Studýnková, Šmerda, Šrámek, Tejkal, Tejkalová,
Vinter
Omluveni:
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Studýnková, Šmerda
Zápis vyhotoven dne :

03.04.2018

Č.j. 0924/2018/ÚM

Použité zkratky : ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis z 26. zasedání ZML ověřili pan Fojt ml. a Ing. Vinter a nevznesli připomínky.
1. Zahájení:
Jednání zahájil pan starosta Mgr. Pavel Dvořáček v 17:05 hodin.
Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZML a jednání je tedy
usnášeníschopné.
Doplnění programu:
Za bod č. 1. Zahájení se vkládá nový bod č. 2 Projednání záměru SZ Lysice vybudovat
oplocení části Obory, ostatní body se posouvají, za bod č. 3. Zpráva starosty se vkládá
nový bod č. 4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, ostatní body se posouvají,
za bod č. 9. Concentus Moraviae se vkládá nový bod č. 10. Prodej pozemku p.č. 452/46 o
výměře 25 m2 v obci a k.ú. Lysice a bod č. 11. Prodej pozemku p.č. 7006 o výměře 418
m2 v obci a k.ú. Lysice, ostatní body se posouvají.

Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 15 přítomných pro.

2. Projednání záměru SZ Lysice vybudovat oplocení části Obory – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
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Na jednání se dostavila kastelánka státního zámku paní Bc. Martina Rudolfová :
- Celá tato záležitost se týká toho, že v současné době zpracováváme projekt na
regeneraci zámecké zahrady a zahradnictví. Měl by to být projekt z IROP s příspěvkem
Evropské unie. Je to poslední šance, kdy můžeme požádat o dotaci na obnovu památky
v rámci celé České republiky. Mělo by dojít k významnému posunu úrovně památky i
návštěvnického provozu. Dojde k obnově všech stavebních prvků v zámecké zahradě,
zámeckém zahradnictví, včetně krajinářské a zahradní úpravy. Zámecká zahrada se nám
posune do konce 19. století a začátku 20. století, což znamená, že získá plně historickou
podobu a mimo jiné bude i znovu postavena koroptvárna, která je stále zapsanou
památkou. Jeden důvod oplocení je to, abychom ochránili to, co zrestaurujeme, obnovíme
a do čeho vložíme nemalé peníze. Druhý důvod je to, že chceme celý areál v podstatě
zcelit, tak aby návštěvník, který projde zámeckým parkem, mohl vyjít tzv. černou bránou a
vydat se zpátky přes koroptvárnu, kde bude edukační a výstavní centrum, do zámeckého
zahradnictví navštívit obnovenou fíkovnu. Tohle jsou hlavní dva důvody, proč to oplocení.
Oplocení by mělo být zcela v linii původního drátěného oplocení. Budou zachovány i
vstupy, které v oboře dodneška jsou. Dole by se areál uzavíral bránou u mostku. Takže
skutečně jsme nevymýšleli žádné novoty, držíme se zcela historických reálií, a co se týká
možnosti přístupu občanů, tak nezůstane vůbec nic uzavřené, bude nastavený režim, který
se dá i do podmínek, které nám v rámci vyjádření k územnímu rozhodnutí dáte, my
počítáme s tím, že by se celý areál otevřel od 6 hodin ráno do 22 hodin do večera, v době
provozu letního kina do 23 hodin. Tím, že máme strážné, tak stejně tak, jak uzavíráme
čestné nádvoří, tak by se uzavíralo i tohle oplocení. Takže omezení pro občany nenastane
naprosto žádné.
Mgr. Dvořáček – otvírám diskuzi k tomuto bodu, kdo se chcete paní kastelánky něco
zeptat. Myslím, že je to víceméně tak, jak jsme se o tom bavili posledně, jde o plánované
oplocení zámeckých pozemků, tak jak jsme si to tu ukazovali. Budou tam vstupní brány,
provoz bude řízený provozním návštěvním řádem zámku.
Ing. Mgr. Horáková – bavili jsme se o tom, že máme strach, že se cesty uzavřou a děti tudy
nebudou moct chodit do školy. Bude to tedy navždycky upraveno tak, že se tudy chodit
bude moct?
Odp. Bc. Rudolfová – Tak může se stát, že zjistíme, že to nefunguje a bude jiná varianta.
Ale udržitelnost projektu je minimálně 10 let, s tím, že pokud všechno dobře dopadne,
dostaneme dotaci 110 milionů Kč, zahrada i areál zámku bude na jiné úrovni, můžeme
přijít za 20 let s tím, že tam dáme jiné oplocení, jinou výsadbu. Plot bude obrostlý, bude to
esteticky zpracované. Budeme mít navigační systém po novém areálu, proto to
potřebujeme zcelit a oplotit.
Ing. Mgr. Horáková – a když půjde občan oborou, může se jít bez placení ke koroptvárně
podívat nebo se tam nedostane?
Odp. Bc. Rudolfová – dostane se tam, může se tam jít normálně podívat. Placená bude
pouze prohlídka zámecké zahrady.
p. Tejkal – z výkladu paní kastelánky je zřejmé, že se areál otevře v 6 hodin ráno, uzavře
ve 23 hodin večer. Bude zavřený pouze přes noc.
Mgr. Studýnková – pochybuji, že plot bude fungovat, nikdy plot nefunguje. Vždycky se
najde někdo, kdo tam může vlézt.
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Odp. Bc. Rudolfová – Ale v rámci právního řádu máte, že pokud máte plot, vymezíte
pozemek, tak pokud tam někdo neoprávněně vstoupí, je trestně stíhán. Tak velí litera
zákona.
Mgr. Tejkalová – do těch prostor se tedy bude vstupovat tou černou bránou?
Odp. Bc. Rudolfová – návštěvník přijde do zámecké zahrady, tam bude turniket, zaplatí
vstupné, projde si novou zámeckou zahradu a vyjde vlastně černou bránou, kde bude
turniket, který ho pustí ven do obory, ale zpět do zámecké zahrady už ne. A už je na
návštěvníkovi, jestli odejde směrem ke kostelu, nebo bude následovat navigační systém,
který ho přivede do koroptvárny, do fíkovny nebo vyjde rovnou spodní bránou ven.
p. Tejkal – myslím si, že by to takto mohlo být, akorát bych měl připomínku k tomu, aby
se např. za 15 let nestalo to, že se areál uzavře, zamkne a už nebude průchozí. Mělo by se
to nějak ošetřit.
Odp. Bc. Rudolfová – tohle stačí dát jako vaši podmínku do územního rozhodnutí. My ji
plně musíme akceptovat.
Mgr. Dvořáček – co se týká té otevírací doby, myslím, že by to mělo stačit. Rodiče tudy
vodí děti do školky, školka je otevřena od půl sedmé.
Mgr. Tejkalová – koroptvárna se bude stavět podle nějakých historických plánů? A co s ní
zamýšlíte?
Odp. Bc. Rudolfová – ano, bude to replika původní koroptvárny. A bude tam edukační a
výstavní centrum. Koroptve pěstovat nebudeme.
Mgr. Kratochvil – tak když to shrnu, co to bude pro lysické znamenat – měli jsme obavy
z toho, kdy se bude otvírat a zavírat – to jsme slyšeli, dále aby se areál do budoucna úplně
neuzavřel – to jsme taky slyšeli. A co bude přínos pro lysické, tak to bude nová otevřená
koroptvárna.
Bc. Rudolfová – ano, bude to hezký areál, budou tam lavičky. Samozřejmě teď jsme ve
stádiu příprav projektu, který se má stát součástí žádosti o dotaci. Není nikde psáno, že
dotaci dostaneme. Každopádně to bude nachystané. Žádat budeme v roce 2019, pokud
dotaci dostaneme, stavělo by se v roce 2020.
Mgr. Dvořáček – nám jde hlavně o to, aby zůstala Obora průchozí.
Bc. Rudolfová – to zůstane. Nebudujeme nic nového, necháme původní cestičky.
p. Tejkal – myslím si, že i hodně řeší ulice Halasova. Když půjde někdo v noci, projde
mezi bytovkami dolů do Lysic.
Ing. Mgr. Horáková – tak držíme palce, ať to vyjde.
Bc. Rudolfová – pokud to vyjde, tak vám zvýším turistickou návštěvnost Lysic a třeba
přijdeme někdy na to, kde vybudovat nové parkoviště. Parkoviště v přírodní památce
bohužel neudělám.
Mgr. Kratochvíl – to je pravda, nové parkoviště bude u školy, to je daleko. Parkoviště u
školky je spojeno s koupalištěm, to kapacitně taky nestačí.
p. Tejkal – udělat parkoviště na kluzišti.
Bc. Rudolfová – přiznám se, že to, co jste navrhli, je moje hříšná myšlenka, ale
samozřejmě to není na mém rozhodnutí.
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Bc. Rudolfová – děkuji za pozornost a přijďte se na zámek podívat. V pátek otvíráme
novou kavárnu, nebude ještě zcela udělaná, ale chystáme i jiné věci, začínáme
s restaurováním Sala Tereny, takže od příštího roku to bude nová obřadní prostora. Držte
nám palce.
Mgr. Dvořáček – děkuji paní kastelánce.
Usnesení: ZML bere na vědomí informaci o plánovaném oplocení části Obory, s tím, že
Obora musí zůstat průchozí minimálně v době od 6 do 22 hodin, v létě od 5 do 23 hodin,
aby byla přístupná pohybu osob.

3. Zpráva starosty o činnosti Rady a dění v městysi – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
p. Šmerda – jsou už nějací zájemci o pronájem koupaliště?
Odp. Mgr. Dvořáček – zatím žádná oficiální nabídka nepřišla, vyvěsili jsme to před
týdnem, oficiálně zatím nic nepřišlo.
Ing. Vinter – to se jedná jen o občerstvení nebo o celou restauraci?
Mgr. Dvořáček – rozhodli jsme se, že pronajmeme od května do konce září celý areál
tzn. bar i restauraci. Řešil jsem s právníkem, ale zatím to není nic oficiálního, že by bylo
rozumné řešení, že by se zpracoval projekt na opravu restaurace, aby byla provozu
schopná celý rok. Projekt by zaplatila asi obec a potom, ale to jen přemýšlím nahlas,
potom by se restaurace pronajala nabídkovým řízením za nějakou minimální částku na
deset, patnáct let s tím, že ten, kdo by si ji pronajal, tak by musel realizovat ten
zpracovaný projekt na svoje náklady. Aby tady v Lysicích byla konečně nějaká restaurace,
která by fungovala. Je to jen ve fázi nápadu.
Mgr. Tejkalová – šlo by o restauraci s teplými jídly?
Mgr. Dvořáček – ano, ideální by to bylo.
Mgr. Studýnková – napadlo mě, jak říkala paní kastelánka, že nám zvýší turistický ruch,
kde si všichni ti nebozí návštěvníci dají kávu a oběd?
Odp. p. Tejkal – ale ona to prakticky řekla, kde to bude. Dělá tu kavárnu, ta bude
otevřena od rána, co jsem slyšel, měli by tam mít kafe, nějaké jídlo atd.
Mgr. Dvořáček – ale nevím, jestli tam mají dostatek prostoru, aby mohli udělat kuchyni
p. Tejkal – co jsem slyšel, tak by měli přestěhovat kočár do jiných prostor a stávající
prostory rozšířit, nějaká pekárna by tam měla být, rozpékané jídlo atp.
p. Šmerda – proč se neschválil pronájem hřiště za sokolovnou tomu Blansku? Z nějakých
ryze konkurenčních důvodů, nebo proč?
Mgr. Dvořáček – komunikoval jsem s panem Ždánským, říkal mi, že lysických tam chodí
hodně a blokovali by hodiny lysickým zájemcům.
Usnesení: ZML schvaluje zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …15..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Jihomoravský kraj nám poskytuje z rozpočtu 3 mil. Kč na hasičskou
zbrojnici, dofinancovává tím ze dvou třetin dotaci, která přijde z Ministerstva vnitra Generálního ředitelství HZS. Je to standartní smlouva z kraje.
Usnesení: ZML schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu „Výstavba
hasičské zbrojnice pro JSDH Lysice“ ve výši 3 000 000,- Kč.
Hlasování: Pro …15.... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

5.

Rozpočtové opatření č. 1/2018 – Mgr. Kratochvil
Diskuze:
p. Němec – co to je ta platba daní za městys?
Mgr. Kratochvil – to je státem vypočtená daň, kterou máme nařízenou zaplatit a kterou
nám potom zase vrátí. Nechápu proč, ale dělá se to tak. Je to vypočtená daň.
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2018 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....15....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

6. Vodojem Lysice obora – oprava havarijního stavu – Mgr. Dvořáček
Diskuze: ZML bylo seznámeno s havarijním stavem vodojemu v Oboře. V příslušné
kapitole rozpočtu byly na tuto opravu navýšeny finanční prostředky viz. rozpočtové
opatření projednané v bodě 5.
Co se týká technických věcí, to nám upřesní pan Tejkal.
p. Tejkal – co k tomu říct. Když se podíváte do zpravodaje, je tam vodojem i vyfocený,
prakticky pod tím kopečkem, co tam vidíte, je akumulační nádrž, která se bude opravovat.
Při revizích přišli na to, že už se beton drolí, proto se doveze jiná nádrž, provizorní, která
se připojí, aby Oulehla fungovala a měla vodu, spraví se beton ve vodojemu, vystěrkuje se
to, opraví se izolace. Na budově se vymění nová střecha, zateplí se, nové dveře se dají,
nové mříže atd.
Mgr. Dvořáček – jezdit se tam pravděpodobně bude cestou nad školou, aby se tam
technika dostala. V létě se to dělá proto, že nebude fungovat škola a tím pádem nebude
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takový odběr vody z opravovaného vodojemu.
p. Sehnal – chtěl jsem se zeptat, co se stalo v Zákostelí u vodojemu, že to tam bylo
rozkopané?
Mgr. Dvořáček – čistili vodojem a měnili staré keramické trubky.
Usnesení: ZML bere na vědomí informace o havarijním stavu vodojemu v oboře a
schvaluje smlouvu o dílo na akci "Vodojem Lysice Obora - oprava havarijního stavu" s
VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., se sídlem Soběšická 820/156,
Brno, dle předloženého návrhu.
Hlasování: Pro .....15...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

7. SOD plynovod Horky – Mgr. Dvořáček
Diskuze: Již byla vysoutěžena realizační firma na na akci: „Lysice – ulice Horky a Doubek
– inženýrské sítě pro výstavbu RD,SO 500 – STL plynovod“. Vítězem byla firma
Mertastav s.r.o. s nabídkovou cenou 976 641,00 bez DPH. Po projednání na firmě Innogy,
což je budoucí provozovatel plynovodu, bylo zjištěno, že bude nutné provést
přeprojektování v dané lokalitě, neboť napojení na plynovod má být odjinud, než je
v projektu. Jedna větev plynovodu se nebude dělat a připojení se vyřeší přípojkami ze
středotlakého potrubí přímo ve vlastnictví INNOGY. Po schválení nového projektu bude
nutno vypsat nové výběrové řízení.
Ing. Mgr. Horáková – zaujala mě ve zpravodaji věta, že prodej pozemků na Horkách
přinese do rozpočtu nemalé finanční prostředky. To bude zisková záležitost prodej těchto
pozemků?
Mgr. Dvořáček – tak zisková záležitost to úplně nebude, ale nemalé finanční prostředky to
do rozpočtu přinese.
Usnesení: ZML bere na vědomí informaci o stavu přípravných prací pro uložení
plynovodu v lokalitě Horky.

8. SOD parkoviště u školy – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – chceme u školy vybudovat nové parkoviště, asi 400 m2 s místem pro cca
dvacet aut. Proběhlo výběrové řízení, oslovili jsme čtyři firmy – Strabag, H.K.U., Zemako
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a Holcner-doprava. Zájem měla jen firma Zemako. Termín realizace je teď duben, květen.
Ve smlouvě mají podmínku, že nesmí zabírat točnu, nesmí omezit provoz na točně u školy.
Mgr. Studýnková – nemohlo se to dělat až přes prázdniny?
Mgr. Dvořáček – nemohlo, nikdo by se nám asi nepřihlásil, firmy mají hodně zakázek. Už
teď na jaře se přihlásila jen jedna. To stejné bylo u fasády radnice.
Parkoviště bude z dlažby. Jediným problémem podle projektanta by mohlo být, že tam
býval školní pozemek, a že by mohlo dojít k výměně podloží, což by stavbu prodražilo asi
o 250 tisíc Kč.
Usnesení: ZML schvaluje Smlouvu o dílo na akci: „Odstavná plocha u lysické tělocvičny
včetně VO“ s vítězem nabídkového řízení firmou ZEMAKO, s. r.o. Moravany s
nabídkovou cenou 976 466 Kč bez DPH dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....15....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

9. Concentus Moraviae 2018 – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – už máme na radnici letáčky, proběhne schůzka starostů, koncerty
v Lysicích budou 11.6.a 19.6.2018 na zámku.
Usnesení: ZML bere na vědomí informace o koncertech Concentus Moraviae v roce
2018.

10. Prodej pozemku p.č. 452/46 o výměře 25 m2 – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – jedná se o předzahrádku manželů Všianských na Badalce. Mají ji
v nájmu, myslím si, že bychom pozemek prodávat neměli, zúžíme si tím cestu.
p. Tejkal, p. Fojt – jsem taky pro další užívání, ale neprodávat. Cesty na Badalce jsou úzké.
Je tam i zakrytý původní potok a splašková kanalizace.
Usnesení: ZML neschvaluje prodej pozemku p.č. 452/46 o výměře 25 m2 v obci a k.ú.
Lysice manželům Všianským, Badalky 14, Lysice.
Hlasování : Pro ….15……Proti…0………Zdrželi se…0…..
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11. Prodej pozemku p.č. 7006 o výměře 418 m2 - Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – jedná se o obecní pozemek, který by chtěl pan Dolníček odkoupit.
Je to na Jaškových loučkách. Pan Dolníček tam má chatu a uložené věci, rybníček.
Když pozemek zaplocoval, přistoupil k tomu velice velkoryse a zaplotil celou cestu a
ještě půl metr k Jaškovým, zabral i kus dalšího obecního pozemku, na obecním pozemku
má i kus toho bazénku nebo rybníčku. Můj názor je, že v této podobě není možné celou
parcelu odprodat.
p. Tejkal – já bych ho vyzval, ať kolky srovná, kde zašel dál, ať to srovná, zkrátí a
zaměří, jak to má být. Myslel si, že hranice jeho pozemku tvoří původní taras, podle
kterého to zaplotil, ale tak to není.
Usnesení : ZML neschvaluje prodej pozemku p.č. 7006 o výměře 418 m2 v obci a k.ú.
Lysice panu Petru Dolníčkovi, Horní náměstí 195, Lysice.
Hlasování : Pro ….15……Proti…0………Zdrželi se…0…..

12. Diskuze:
-

Příprava prodeje pozemků na Horkách. Byli jsme u právníka, máme prvotní návrh
kupních smluv. Budeme tam chtít dát nějaké podmínky o tom, že bude nutné zahájit
stavbu do určité doby, ukončit stavbu do určité doby, bude tam předkupní právo obce,
aby se zamezilo spekulacím s pozemky atd.

-

Projekt Horního náměstí – pan architekt Pekár dovezl vizualizaci prostranství před
radnicí. (Vizualizaci byla promítnuta zastupitelům). Mgr. Tejkalová – parkoviště bude
kde u radnice? Mgr. Dvořáček – parkoviště bude pro šest aut z boku radnice a čtrnáct
parkovacích míst bude podél ulice. Mgr. Tejkalová – vypadá to krásně a mám radost,
že bude fungovat kašna. Mgr. Kratochvil – ano, kašna by měla být s vodou a celkově
by to mělo mít parkovou úpravu. Ing. Mgr. Horáková – a kudy odjedu od radnice?
Mgr. Dvořáček – buď směrem ke školce, nebo normálně rovně kolem Kubíčkových.
Mgr. Kratochvil – veškerá elektřina by měla jít do země, nebudou tam sloupy.
Usnesení : ZML schvaluje architektonickou studii a pověřuje starostu a RML pracemi
vedoucími k realizaci studie.
Hlasování : Pro ….15……Proti…0………Zdrželi se…0…..
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-

p. Němec – nemluvili jsme o pomníku. Že se opravuje.
Mgr. Dvořáček – ano, pomník se opravuje, oprava bude stát 40 tisíc Kč, říkali jsme si,
že se blíží sté výročí vzniku republiky, tak že je důstojné pomník revitalizovat.
p. Krška – nemůže se kolem udělat oplocení, aby nám po pomníku nelezly děti?
Mgr. Dvořáček – to je těžké, pořádají se tam různé kulturní akce, pokládáme tam
věnec, plot by tam překážel.
Mgr. Tejkalová – je to jakýsi lysický sport, lézt po pomníku.

-

Ing. Vinter – cesta ke sběrnému dvoru je v hrozném stavu, nedávno se opravovala…
Mgr. Dvořáček – ano, to je bohužel pravda. Pan Porč neprovedl opravu dobře, cesta se
opravovala na podzim 2015, není to udělané dobře, můžeme to zkusit reklamovat.

-

Mgr. Kratochvil – jak jsem už dřív říkal, že je ve škole špatný stav počítačů, tak byli
jsme na Dni malých obcí v Prostějově a dozvěděl jsem se tam zajímavou informaci, že
obce, které mají školy, si díky novému rozpočtovému určení daní výrazně polepší,
protože oproti loňskému roku, kdy byla částka na žáka do rozpočtu 9 tisíc Kč, tak
v letošním roce to bude 13 tisíc Kč na žáka. Do rozpočtu to přinese asi o 2 mil. Kč víc.
Tak už teď přemýšlím, že oslovím zastupitelstvo, aby se z toho alespoň jedna učebna
počítačů vybavila.
Ing. Mgr. Horáková – a nezkoušeli jste zažádat z MAS o dotaci? Ne.

-

-

-

p. Tejkal – neplánuje se rekonstrukce sociálního zařízení v tělocvičně školy? Já to
vždycky napadám, že to tam vypadá hrozně, že se tam nedá osprchovat atd.
Mgr. Kratochvil – zatím ne, sprchy tam nebudou, teď je tam problémem topení. Už to
není opravitelné. Výměna bude stát asi 30 tisíc Kč. To jsou teď nejbližší plánované
akce ve škole.
p. Sehnal – jak to vypadá se zpevněním komunikace na ulici Luční?
Mgr. Dvořáček – psal mi pan Dostál, byl jsem se tam dívat. Cesta je tam úzká a pan
Dostál by to chtěl propojit až k radnici. Byla by to investice za několik milionů Kč,
v níž momentálně nevidím velký smysl.
Mgr. Studýnková – a cyklostezka tam udělat nejde?
Mgr. Dvořáček – cyklostezka by tam končila na silnici a to nejde. Navíc tam jezdí jen
ti, co tam bydlí.
Mgr. Studýnková – a cyklostezka z Drnovic přes Oulehlu zezadu ke hřbitovu?
Mgr. Dvořáček – je to třetí z těch opatření, co jsou v pozemkových úpravách, že by
tam výhledově měl Pozemkový úřad vybudovat cestu až do průmyslové zóny. Takovou
asfaltku, jaká je teď na Pernou.

13. Závěr :
Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin.

9

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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