ZÁPIS Z 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
KONANÉHO DNE19.06.2017
V MALÉM SÁLE SPOLEČENSKÉHO CENTRA - KINA 70
Přítomni:
Zastupitelé města:
Ing. Petr Lžíčař, Ing. Petr Poláček, Ing. arch. Oldřich Bittner, Ing. Karel Brázdil, CSc., Blanka
Čiháčková, Josef Horák, Pavel Hůlek, Libuše Kujalová, František Nagy, PhDr. Helena
Sedláčková, Pavel Štěpán, Jana Šťásková, Ing. Mgr. Petr Tojnar
(pozn.: dále “zastupitel/zastupitelka, příjmení“)

Omluven: Petr Sadovský (příchod 17:16)
Nepřítomen: Josef Jindra (příchod 17:15)
Tajemník: JUDr. Jan Šťastný
Za Městský úřad Dobruška: Ing. Mgr. Simona Dolková, Ing. Zdeňka Hanousková, Ing. Věra
Hrnčířová, Ing. Martin Kanta,
Za organizační složky města Dobrušky: Robert Franc, Ing. Jana Hedvičáková, Bc. Táňa
Klimešová, Vlastislav Kunc
Dále bylo přítomno 13 osob z řad veřejnosti.
Zasedání bylo zahájeno v 17:00.
Zasedání zahájil a řídil starosta Ing. Petr Lžíčař.
Starosta sdělil, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace o jeho místě, době
konání a navrženém programu byla řádně zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Dobruška. Starosta sdělil, že je přítomno 13 zastupitelů města, tudíž je zastupitelstvo schopno se
usnášet. Konstatoval, že nebyla podána žádná námitka proti zápisu z předchozího zasedání
zastupitelstva konaného 26.04.2017, proto se zápis považuje za schválený.
Informoval, že se ze zasedání pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu, který bude také
vyvěšen na webových stránkách města Dobrušky.
Starosta přednesl program zasedání:
1) Úpravy rozpočtu 2017
2) Účetní závěrka
3) Závěrečný účet
4) Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu
5) Pověření vedením městské policie
6) Odměny zastupitelů
7) Projednání petice
8) Diskuse
Starosta navrhl doplnit na program jednání dva body, a to výkup pozemku parc. č. 570/117
v obci Dobruška a k. ú. Pulice a zprávu kontrolního výboru.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu nějaké připomínky nebo návrhy na
doplnění programu.
Nikdo neměl další návrh na doplnění programu.
Usnesení č. ZM 01/17/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 19.06.2017:
1) Úpravy rozpočtu 2017
2) Účetní závěrka
3) Závěrečný účet
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4) Výkup pozemku parc. č. 570/117 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
5) Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu
6) Pověření vedením městské policie
7) Odměny zastupitelů
8) Projednání petice
9) Kontrolní výbor
10) Diskuse
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Program byl jednohlasně schválen.
Starosta jmenoval zapisovatelkou Bc. Adélu Brandovou, pracovnici sekretariátu starosty.
Starosta navrhl jmenovat členy návrhové komise pro přípravu usnesení Ing. Karla Brázdila,
CSc., PhDr. Helenu Sedláčkovou a Pavla Štěpána.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 02/17/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.06.2017 ve složení: Ing. Karel
Brázdil, CSc., PhDr. Helena Sedláčková a Pavel Štěpán.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Starosta požádal členy návrhové komise, aby se ujali své práce a pečlivě sledovali průběh
zasedání, aby mohli zpracovávat návrhy usnesení dnešního zasedání a předkládat je
zastupitelstvu ke schválení.
Starosta navrhl jmenovat ověřovateli správnosti zápisu z dnešního jednání zastupitelstva Blanku
Čiháčkovou a Františka Nagyho.
Nikdo neměl jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Usnesení č. ZM 03/17/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje jmenování Blanky Čiháčkové a Františka
Nagyho ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 19.06.2017.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Starosta konstatoval, že kontrolou dříve přijatých usnesení nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Všechny úkoly vyplývající z přijatých usnesení jsou průběžně plněny.

Zpráva o činnosti rady města od posledního veřejného zasedání
Zprávu přednesl tajemník JUDr. Jan Šťastný (dále jen „tajemník“).
Schůze RM se uskutečnily od posledního zasedání ZM dne 26.04.2017 celkem šestkrát. Celkem
bylo na těchto schůzích přijato 115 usnesení. Usnesení rady jsou zasílána zastupitelům, jsou
zveřejňována na webových stránkách města a v Dobrušském zpravodaji.
Dále se pokračovalo dle navrženého programu.

1) Úpravy rozpočtu 2017
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
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Rada města schválila od minulého zasedání zastupitelstva celkem 3 rozpočtová opatření číslo
7/2017 – 9/2017, podle kterých byl navýšen schválený rozpočet města na rok 2017 o celkovou
částku 534.488 Kč. Částka zahrnuje tyto dotace:
- dotace na výkon sociální práce ve výši 533.888 Kč
- dotace na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 600 Kč
Dále byla prováděna úprava mezi jednotlivými rozpočtovanými položkami. Jednalo se například
o navýšení rozpočtu odboru rozvoje města u běžných výdajů na oddíl 31-33 – Školství a kultura
v celkové výši 950.000 Kč a na oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ve výši
300.000 Kč. V kapitálových výdajích byly navýšeny výdaje odboru rozvoje města na stavbu
rozlučkové síně ve výši 650.000 Kč a na změnu projektové dokumentace na sportovní halu
v Pulicích ve výši 600.000 Kč. Navýšení bylo provedeno z rozpočtových rezerv a také snížením
některých rozpočtovaných výdajů odboru rozvoje města.
Usnesení č. ZM 04/17/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 7 - 9/2017
schválenými Radou města Dobrušky, v přiloženém znění. (Příloha č. 1)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

2) Účetní závěrka
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je vyhrazeno zastupitelstvu města
schvalovat účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni. Postup schvalování je určen
prováděcí vyhláškou č. 220/2013 Sb. Účetní závěrka sestavená k 31.12.2016, kterou tvoří
rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního
kapitálu je v souladu s vyhláškou doplněna o zprávu o provedené inventarizaci, zprávu o
finanční kontrole a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Dobruška za rok 2016.
Usnesení č. ZM 05/17/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje účetní závěrku města Dobrušky sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2016 a pověřuje Odbor finanční a školský Městského úřadu
v Dobrušce vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky. (Příloha č. 2)
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

3) Závěrečný účet
Zprávu přednesla Ing. Hrnčířová.
Rada města předkládá zastupitelstvu města návrh Závěrečného účtu města Dobrušky za rok
2016, jehož součástí je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dobrušky za rok
2016 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet projednat a schválit. Závěrečný účet
města byl v zákonném termínu zveřejněn na úřední desce Městského úřadu v Dobrušce dne
02.06.2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Dobruška za rok 2016.
Při přezkoumání hospodaření města Dobrušky za rok 2016 nebyly zjištěny závažné chyby a
nedostatky. Rozpočtové hospodaření města Dobrušky skončilo na konci roku 2016 přebytkem
hospodaření ve výši 25.265.897,09 Kč. Ze strany občanů nebyla k okamžiku projednávání
uplatněna žádná připomínka.
Usnesení č. ZM 06/17/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky projednalo a schvaluje Závěrečný účet města Dobrušky za
rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 a souhlasí
s celoročním hospodařením v roce 2016, a to bez výhrad. (Příloha č. 3)
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Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

4) Výkup pozemku parc. č. 570/117 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
Zprávu přednesla Ing. Hanousková.
Městská místní komunikace v Pulicích, vedoucí souběžně se silnicí z Pulic do Opočna je
situována částečně na soukromých pozemcích, které se nedařilo vykoupit, i když o vykoupení
bylo s jejich vlastníky jednáno. Do digitalizace pozemků byla celá komunikace vedena jako
městská, po digitalizaci byly některé pozemky pod ní připsány do vlastnictví soukromých osob,
které však nechtěly převody řešit.
Tato komunikace je situována mimo jiné i na pozemku parc. č. 570/117 v obci Dobruška a k. ú.
Pulice. Současné spoluvlastnice tohoto pozemku, každá vlastní id. 1/2 celku, městu nyní tento
pozemek nabídly při řešení prodeje části vlastních pozemků v této lokalitě a jsou ochotny jej
prodat městu za cenu 70 Kč/m2. Pozemek je zatížen věcným břemenem ve prospěch společnosti
CETIN - podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě.
Město průběžně vykupuje a získává pozemky pod svými komunikacemi a chodníky do svého
vlastnictví, aby pozemky a stavby na nich umístěné byly v jeho majetku. Ceny za 1 m2 se
pohybují od 20 Kč/m2 za majetková narovnání pozemků mezi ploty a chodníky, např. lokalita
Belveder nebo Křovická ulice, do 100 Kč/m2 za výkupy pozemků pod stavbami, např. ulice
1. máje, pozemky pod komunikací v Křovicích.
Celková plocha pozemku činí 116 m2. Kupní cena činí 8.120 Kč, přičemž každá ze spoluvlastnic
obdrží polovinu této ceny, tj. 4.060 Kč, a je splatná na příslušné bankovní účty do 30 dnů ode
dne doručení vyrozumění o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí město. Daň
z nabytí nemovitých věcí platí kupující, ale obec jako územně samosprávný celek je od daně
osvobozena.
V 17:15 přišel zastupitel Jindra.
V 17:16 přišel zastupitel Sadovský.
Usnesení č. ZM 07/17/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje výkup pozemku parc. č. 570/117 v obci
Dobruška a k. ú. Pulice od jeho stávajících podílových spoluvlastníků za kupní cenu ve
výši 8.120 Kč, z níž kupní cena:
– za spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ celku ve vlastnictví XXXXX, trvale bytem XXXXX,
činí 4.060 Kč,
– za spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ celku ve vlastnictví XXXXX, trvale bytem XXXXX,
činí 4.060 Kč.
Kupní cena bude prodávajícím uhrazena do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o
provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Město Dobruška hradí
správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Hlasování: Pro 14 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Sadovský – nepřítomen projednání)

5) Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu
Zprávu přednesl Ing. Poláček.
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou
vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo
rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
Město Dobruška vydalo v prosinci 2016 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o nočním klidu.
Předseda oddílu národní házené požádal o doplnění jedné akce, a to Memoriálu Miloše Linharta,
4
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který se bude konat 11.08 – 13.08.2017. Jedná se o akci s 30 letou tradicí. Žádají o povolení
kratší doby nočního klidu, od 02:00 do 06:00.
Usnesení č. ZM 08/17/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním
klidu, v přiloženém znění. (Příloha č. 4)
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

6) Pověření vedením městské policie
Zprávu přednesl JUDr. Šťastný.
Z důvodu odchodu vrchního strážníka Norberta Beneho je navrhováno, aby řízením Městské
policie byl pověřen neuvolněný místostarosta Petr Sadovský. Pan Sadovský má na základě
rozdělení kompetencí radních, stanovených na schůzi rady města dne 20.05.2016, svěřenu mimo
jiné oblast dopravy a bezpečnosti. Dle § 3 odst. 1) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, řídí
obecní policii starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce.
Starosta doplnil další důvod tohoto návrhu, kterým je odchod vedoucího odboru rozvoje města a
rozdělení jeho kompetencí, kdy část převzal i starosta.
Zastupitel Tojnar uvedl, že se zdrží hlasování. Dle jeho názoru nemůže tuto funkci zvládat
zastupitel, který není dlouhodobě uvolněn.
Usnesení č. ZM 09/17/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky pověřuje v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní polici, místostarostu Petra Sadovského řízením Městské policie města Dobrušky
s účinností od 01.07.2017.
Hlasování: Pro 13 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 2 (Sadovský, Tojnar)

7) Odměny zastupitelů
Zprávu přednesl JUDr. Šťastný.
K 01.01.2017 byly upraveny maximální možné částky odměn členů zastupitelstva v nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. Změna umožňuje zvýšit částky vyplácené neuvolněným členům
zastupitelstva.
Změna se týká i neuvolněného místostarosty a souvisí s jeho pověřením řízením Městské policie
a s tím související větší vytížeností. Změna se navrhuje s ohledem na rozpočet od 01.07.2017.
Pro příští rok je potřeba počítat s větší změnou v oblasti odměňování, od 01.01.2017 dochází ke
změně zákona o obcích, kde je zcela nově upravena část týkající se odměňování. Nařízení vlády
pro příští rok dosud není vydáno.
Dle názoru zastupitele Tojnara málokterý zastupitel pracuje tak, aby tyto peníze dostával, proto
se zdrží hlasování.
Usnesení č. ZM 10/17/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyplácení
měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva (podle NV č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů) ve
výši:
člen rady ……………………………………………… 1.900 Kč
předseda výboru zastupitelstva, komise rady ……… 1.600 Kč
5
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člen výboru zastupitelstva, komise rady …………..... 1.300 Kč
člen zastupitelstva ……………………………………… 700 Kč
neuvolněný místostarosta ……………………...…… 20.000 Kč
Odměna bude poskytována od 01.07.2017. Při souběhu výkonu několika funkcí se měsíční
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne jako součet zastupitelstvem
stanovených odměn za jednotlivé funkce, s výjimkou funkce neuvolněného místostarosty.
Za výkon funkce neuvolněného místostarosty se poskytuje měsíční odměnu ve stanovené
fixní částce, tj. ve výši 20.000 Kč a k součtu odměn za výkon dalších funkcí nedochází.
Hlasování: Pro 14 Proti 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se 1 (Tojnar)

8) Projednání petice
Zprávu přednesl starosta.
Městu byla dne 23.05.2017 doručena petice týkající se nesouhlasu se současným
provozovatelem a zároveň nájemcem prostor fitness centra New Start, Mírová 890, Dobruška.
Autor petice pan Ch. má vážný zájem o nájem a provoz zmíněných prostor fitness centra a
v petici uvádí návrhy na změny. Petice je podána z důvodu obav klientů fitness centra
z dezolátního a zdraví ohrožujícího stavu vybavení, hygienických podmínek v šatnách,
sprchách a dalších prostorech fitness centra, nedostatečného a neadekvátního dozoru
zodpovědných osob v otevírací době. Přes výzvy a žádosti o zlepšení stavu nedošlo k sebemenší
nápravě ze strany provozovatele.
Petici podepsalo 47 občanů, z toho 26 občanů má bydliště v Dobrušce.
Starosta s vedoucím bazénu provedli kontrolu na místě a neshledali žádné hygienické závady.
Vybavení je starší, ale udržované.
Pan Machač, provozovatel, prováděl úpravy prostor včetně malování. Na základě jeho žádosti
připravuje oddělení majetku města výměnu koberce. Stroje jsou udržovány a opravovány. Letos
mají být do fitness centra doplněny nové stroje a klientům nabídnuty nové možnosti cvičení.
Pan Machač již dříve zaslal návrh na rozšíření prostor fitness centra, který se z důvodu
plánované celkové rekonstrukce neuskutečnil.
Starosta uvedl, že se připravuje studie a rekonstrukce celého areálu bazénu. Úpravu prostor
fitness centra případně změnu provozovatele navrhl odložit a řešit po zpracování studie.
S panem Machač je uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zastupitelka Šťásková navrhla upravit smlouvu na dobu určitou.
Zastupitel Horák upozornil, že majitel cvičebních strojů je povinen zajistit jejich revize.
Zastupitel Hůlek a Jindra souhlasili s názorem starosty. V současné době řešit závady a splnění
hygienických a dalších podmínek, aby mohlo fitness centrum fungovat. Větší úpravu řešit
v rámci celkové rekonstrukce.
Dle návrhu zastupitele Tojnara by se touto smlouvou mohl zabývat kontrolní výbor.

9) Kontrolní výbor
Zprávu přednesla zastupitelka Šťásková.
Kontrolní výbor doporučuje provést aktualizaci žadatelů o městské byty, která již v minulosti
byla jednou za 3 až 5 let prováděna. Obeslat stávající zájemce, zda trvá jejich žádost o přidělení
městského bytu. Zároveň s touto výzvou navíc nastavit podmínky pro větší aktivitu ze strany
žadatele. Je nutné, aby žadatel o přidělení městského bytu dvakrát ročně, do 30.06. a 31.12.,
potvrdil oddělení majetku města trvání své žádosti, a to buď písemně či osobně. Pokud toto
neučiní, bude automaticky vypadávat ze seznamu žadatelů. Město má ve vlastnictví 111 bytů.
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Dále kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout do konce roku 2017 o
neprodlužování smluv o nájmu bytu číslo 976/6 a číslo 976/19 v Orlické ulici v Dobrušce, a to
z důvodu využití těchto bytů jako bonusu pro získání budoucího zubního lékaře či jiné veřejně
prospěšné funkce v našem městě.
Kontrolní výbor doporučuje vytvoření seznamu bytů ve vlastnictví města Dobrušky a jeho
následné vyvěšení na webových stránkách města.
Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města a radě města uvažovat o stavbě tzv.
startovacích bytů. Tento záměr by mohl být uveden v připravovaném strategickém plánu.
V listopadu letošního roku bude provedena následná kontrola a funkčnost nastavení nových
podmínek, případné další zkonkretizování podmínek pro žadatele o městský byt. Do konce roku
chce kontrolní výbor zkontrolovat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 a smlouvu s panem
Machačem.
Návrh na pověření k provedení kontroly bude zastupitelstvu předložen na zářijovém zasedání
zastupitelstva.
Zastupitelé považují návrh kontrolního výboru na potvrzování trvání žádosti o přidělení
městského bytu dvakrát ročně za zbytečný. Seznam žadatelů navrhli aktualizovat jednou za dva
roky. Není stanoven pořadník žadatelů ani systém vyřazování žádostí. Každá žádost je
posuzována individuálně. Změny ve způsobu přidělování městských bytů budou projednány na
základě konkrétního návrhu nových pravidel.
V této souvislosti starosta uvedl možnosti výstavby nových bytů v Dobrušce. Návrh byl
veřejnosti představen při projednání studie ulic Mírová a Solnická. Jednalo by se o 4 bytové
domy s 40 - 48 družstevními byty v lokalitě Mírové ulice. Další možností je prostor u Penny
marketu, kde by mohlo být postaveno 5 domů s až 80 byty.
Usnesení č. ZM 11/17/2017
Zastupitelstvo města Dobrušky bylo seznámeno se zápisem z kontroly způsobu přidělování
městských bytů za rok 2012 - 2017, kterou provedl Kontrolní výbor Zastupitelstva města
Dobrušky dne 17.05.2017. (Příloha č. 5)
Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.

10)

Diskuse

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko
V souvislosti s dříve projednávaným návrhem na zvýšení členského příspěvku z 4 Kč na 10 Kč
za obyvatele, byli pozváni zástupci DS OHP ředitelka Mgr. Eva Vaníčková, Ing. Jaroslav Pultar
a Alena Křížová, aby představili činnost této společnosti a poskytli zastupitelům podklady pro
rozhodnutí.
Zvýšení členského příspěvku bude projednáno na zasedání zastupitelstva v září 2017.
V 19:00 odešel zastupitel Tojnar.
V 19:16 odešel zastupitel Bittner.
Cyklostezka
Zastupitelka Šťásková se dotázala na cyklostezku. Dle názoru jejího i dalších občanů je
cyklostezka úzká a nájezd od Pulic nebezpečný.
Starosta odpověděl, že šířka cyklostezky odpovídá normám. Po cyklostezce jel peloton 200
cyklistů a problém s šířkou cyklostezky nikdo nezaznamenal. S Policií ČR se řeší dopravní
značení a dále vykácení křovin. Kolem cyklostezky bude možné umístit lavičky.
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Zastupitel Poláček informoval, že někdo (zřejmě v rámci legrace) umístil mezi sloupky u
cyklostezky pásky s nápisem zákaz vstupu. Jeden sloupek byl vhozen do pole a v důsledku
najetí zemědělského stroje na tento sloupek došlo k poškození části stroje a bude se řešit
náhrada škody.
Starosta připomněl, že první úsek není cyklostezka, ale účelová zemědělská komunikace.
Zemědělci nemají jiný přístup na pole, takže tuto cestu budou nadále využívat.
V 19:30 odešel zastupitel Brázdil.
Běstviny
Zastupitel Horák upozornil na ničení cesty v Běstvinách těžkými dřevařskými auty. Zákazová
značka je jen z jednoho směru.
Rozlučková síň
Pan V. se dotázal na postup prací na rozlučkové síni.
Starosta odpověděl, že rozlučková síň již byla stavební firmou dokončena a předána s drobnými
závadami nebránícími užívání, které budou co nejdříve odstraněny. Stavba je dokončena,
upravují se travnaté plochy. Připravuje se výběrové řízení na provozovatele.
Pozvánka
23.06. – 25.06.2017 Česko-francouzské dny – program na webových stránkách města.
Starosta ukončil zasedání v 19:35.
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