1. veřejné zasedání Zastupitelstva města

27.01.2014

Zápis
1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 27.01.2014 od 18.00 hodin
ve velké zasedací místnosti městského úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Přivítání, seznámení s programem
Určení ověřovatelů, návrhové komise
Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zpráva starosty města
Zpráva místostarosty
Zpráva tajemníka městského úřadu
Majetkové a organizační záležitosti
Interpelace zastupitelů
Náměty a připomínky občanů
Různé, závěr

1) Zahájení, seznámení s programem jednání
První veřejné zasedání Zastupitelstva města v roce 2014 zahájil starosta Jaroslav Král přivítáním všech přítomných.
Úvodem předložil zastupitelům města návrh programu tohoto jednání. Návrh byl přijat všemi přítomnými zastupiteli.
Podle prezenční listiny bylo přítomno 16 zastupitelů.
S navrženým programem zasedání souhlasilo 16 zastupitelů.
2) Určení ověřovatelů, návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Ing. Jan Tichý a RNDr. Pavel Štifter.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Mgr. Ludmila Doležalová a Karel Bláha.
S navrženými ověřovateli a členy návrhové komise souhlasilo 16 přítomných zastupitelů.
4) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 16 přítomných zastupitelů).
RNDr. Milan Procházka
Má připomínku k zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města. V tomto zápisu bylo uvedeno, že v městské části Kbel
v ulici souběžné s dálnicí nesvítí veřejné osvětlení. Upozorňuje tedy, že informoval o velké vzdálenosti mezi první a
druhou lampou veřejného osvětlení v městské části Kbel.
Byla předložena zpráva o kontrole usnesení ze zasedání ZM – viz. usnesení číslo 1/1Z/2014.
5) Zprávy starosty města
Informace:
Investiční akce připravované:
 Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou - II. etapa - připravují se zadávací podmínky pro výběrové
řízení na zhotovitele stavby, bylo vydáno pravomocné stavební povolení a nyní se připravuje smlouva o
výpůjčce mezi Městem Benátky nad Jizerou a Hlavním městem Praha, jejímž předmětem je zábor pozemků č.
848/6 a č. 848/7 v k. ú. Nové Benátky v rámci stavby.
 Revitalizace slepého ramene řeky Jizery – obdrželi jsme vyjádření, že námi stanovené zadávací podmínky byly
schváleny. V jarních měsících by tedy mohly stavební práce započít.
 Zajištění skalního masivu v ulici Pod Remízkem a Pickova – dne 29.01.2014 proběhne zasedání hodnotící
komise v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby. Rozpočet stavby je dle projektové dokumentace cca 9
mil. Kč.
 Výstavba krytého bazénu – proběhly již dvě schůzky s panem Ing. arch. Jiřím Soukupem, ohledně oponentury
projektu bazénu, kterou provedl Ing. Jiří Slánský z firmy JIKA – CZ s.r.o. Studie proveditelnosti byla
předložena Radě města.

-1-

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města

27.01.2014



Výměna oken, výloh, vstupních dveří a zateplení prostor budovy oční optiky – byla podána žádost o dotaci na
zateplení výše uvedeného objektu. Žádosti budou posuzovány a hodnoceny na jaře letošního roku.
 Výstavba parkoviště u objektu Polikliniky – výběrové řízení bude vypsáno po dokončení stavebních prací na
přístavbě Polikliniky.
 Doc. Jůzová předložila návrh na zřízení muzea moderního umění a stálé expozice architekta Krohy s tím, že
materiály pro tuto výstavu zajistí právě Doc. Jůzová. Byla podána žádost o neinvestiční dotaci na výše
uvedený projekt.
 Vybudování tréninkového fotbalového hřiště na letním stadionu – prostřednictvím fotbalového oddílu byla
podána žádost o dotaci na výstavbu tréninkového fotbalového hřiště. Dále uvádí, že na zimním stadionu je
potřeba vyměnit osvětlení, jelikož stávající je velmi zastaralé a neekonomické. Při výměně by se nám náklady
za nové osvětlení vrátily do 3 – 4 let.
 Hotel VENEZIA – vypracování projektové dokumentace bude zadáno po předložení cenové nabídky panu
Ing. arch. Jiřímu Soukupovi, který taktéž vypracuje studii zakomponování tohoto objektu do projektu „City
Park. Žádost o dotaci na zateplení budovy včetně výměny oken bude posuzována a hodnocena na jaře
letošního roku.
 Prodloužení protihlukové stěny ve Kbele – naskytly se problémy v oblasti financování z důvodu změny vedení
Ředitelství silnic a dálnic. Zároveň dodává, že na projekt již bylo vydáno územní rozhodnutí, tudíž by se měl i
přes tyto komplikace uskutečnit.
Investiční akce probíhající:
 Přístavba objektu Polikliniky – stavební práce pokračují, z důvodu příznivého počasí se dohání časová ztráta,
která byla způsobena přeložkou teplovodu.
 City park – dne 23.01.2014 proběhlo předání staveniště společnosti Gardenline s.r.o., společnost by měla
v nejbližší době předložit harmonogram stavebních prací.
 Rekonstrukce tribuny na fotbalovém stadionu – stavební práce pokračují, jsou vybetonovány základové pasy.
 Výstavba víceúčelového hřiště v lokalitě u Billy – byla podepsána smlouva s firmou GEMA MB s.r.o.
Stavební práce, by měly začít v jarních měsících.
 Výstavba dvou tenisových kurtů – stavební práce byly započaty firmou Toman začátkem ledna a
předpokládaný termín dokončení je konec dubna.
Uskutečněná jednání:
 Proběhla koordinační schůzka s paní Bc. Emilií Kalovou a paní Ing. Ludmilou Bulířovou z důvodu vyřešení
několika otázek v sociální oblasti města.
 Na zasedání Komise pro rodinu a mládež byly odsouhlaseny již všechny termíny společenských akcí, které
bude zajišťovat město.
 Proběhla schůzka s panem Ing. Tomášem Žitným náměstkem společnosti Vodovody a kanalizace a.s., ohledně
připravovaných oprav místních komunikací v ulicích Červíčkova, Františka Adámka a Dr. Nováka. Společnost
VaK a.s. provede v těchto ulicích revizi vodovodního a kanalizačního řadu.
Kulturní akce:
 Informuje, že byl schválen návrh koupi tzv. párty stanu, který bude využíván na městské akce v případě
nepříznivého počasí.
 10.02 2014 – se uskuteční hudební vystoupení skupiny Nezmaři.
 15.02.2014 – se koná 20. Ples města
Ostatní:
 Pojištění majetku města Benátky nad Jizerou – smlouva o pojištění majetku našeho města bude podepsána se
společností UNIQA pojišťovna a.s., která podala nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení.
5) Zpráva místostarosty
Informace:
 Projednání územního plánu - veřejné projednání územního plánu se uskuteční dne 12.02.2014 od 10:00 hodin a
následně od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu.
 Informuje, že v soutěži Památka roku 2013, do které se naše město zapojilo s areálem zámku, jsme se
v krajském kole umístili na prvním místě, tudíž postupujeme do celostátního kola.
 Oprava zvonů v zámeckém kostele Narození Panny Marie – dne 23.01.2014 započala rekonstrukce zvonů.

Socha sv. Prokopa v Okrouhlíku – socha velmi chátrá, bohužel není v majetku města ale Středočeského kraje.
Nabídli jsme tedy Středočeskému kraji uložení sochy v našem lapidáriu. Bylo nám odpovězeno, že se bude
jednat o převodu sochy do majetku města.
6) Zpráva tajemníka městského úřadu
 Předkládá kompletní přehled svozu odpadů ve městě za rok 2013 včetně porovnání s rokem 2012.
 Informuje, že na veřejnou nabídku o pronájem budovy čp. 78, v ulici Vaněčkova (bývalý Úřad práce) se
prozatím přihlásili dva uchazeči. Veřejná nabídka je vypsána do konce měsíce ledna.
 Dále informuje o zápisech do Mateřských škol, které proběhnou ve dnech 19.- 20.03.2014.
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7) Majetkové a organizační záležitosti
1/1Z/2014 Zpráva o kontrole usnesení
ZM ¨
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 109 - 134/6Z/2013
3. revokuje
usnesení číslo 30/2Z/2013 - mění se na základě vyhotovení geometrického plánu a usnesení vlády České
republiky bod 1 a 3 následně:
1. Zastupitelstvo města projednalo žádost odboru Správy majetku a rozvoje města o schválení převodu
pozemků:
- č. 1002 o výměře 5.380 m2, č. 1005/1 o výměře 6.677 m2 a č. 1006/1 o výměře 4.534 m2 vše v k.ú. Kbel z
majetku České republiky
- č. 5035/15 o výměře 1.665 m2, č. 5035/17 o výměře 141 m2, č. 5035/19 o výměře 15.291 m2, č. 5035/21 o
výměře 1.538 m2, č. 5037/1 o výměře 56.241 m2 a č. 5037/4 o výměře 16.646 m2 vše v k.ú. Kbel z majetku
Vojenských lesů a statků ČR, s.p.
do vlastnictví města Benátky nad Jizerou na základě zákona č. 173/2012 Sb., o přechodu některých věcí z
majetku České republiky do vlastnictví obcí
3. Zastupitelstvo města souhlasí s převodem pozemků:
- č. 1002 o výměře 5.380 m2, č. 1005/1 o výměře 6.677 m2 a č. 1006/1 o výměře 4.534 m2 vše v k.ú. Kbel z
majetku České republiky
- č. 5035/15 o výměře 1.665 m2, č. 5035/17 o výměře 141 m2, č. 5035/19 o výměře 15.291 m2, č. 5035/21 o
výměře 1.538 m2, č. 5037/1 o výměře 56.241 m2 a č. 5037/4 o výměře 16.646 m2 vše v k.ú. Kbel z majetku
Vojenských lesů a statků ČR, s.p.
do vlastnictví města Benátky nad Jizerou na základě zákona č. 173/2012 Sb., o přechodu některých věcí z
majetku České republiky do vlastnictví obcí (souhlasilo 16 přítomných zastupitelů)
T: 28.2.2014
Z: Ing. Alena Kratochvílová
2/1Z/2014 Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-12.2013
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za 1.- 12. měsíc roku 2013
3/1Z/2014 Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou - II. etapa", reg.
č.: CZ.1.15/1.2.00/71.01671, v rámci ROP Střední Čechy
ZM
1. projednalo
návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou - II. etapa" v
rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.
2. schvaluje
v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 10 309
964,80
Kč.
Současně schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 2 577 491,20 Kč, odpovídající spolufinancování projektu
"Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou - II. etapa", reg. č.: CZ.1.15/1.2.00/71.01671. (souhlasilo 16
přítomných zastupitelů)
T: 30.1.2014
Z: Marek Mařík
4/1Z/2014 Bezúplatný převod pozemků č. 6/11 a 850/3 v k.ú. Kbel - ÚPZS
ZM
1. projednalo
žádost odboru Správy majetku a rozvoje města o vyjádření k bezúplatnému převodu pozemků č. kn. 6/11 a č.
kn. 850/3 v k.ú. Kbel od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který doporučuje schválit bezúplatný převod pozemků č.
kn. 6/11 o výměře 145 m2 a č. kn. 850/3 o výměře 109 m2 v k.ú. Kbel, které vlastník nabízí Městu Benátky
nad Jizerou. Rada města svým usnesením číslo 23/2R/2014 doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit s výše
uvedenou žádostí
3. schvaluje
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bezúplatný převod pozemků č. kn. 6/11 o výměře 145 m2 a č. kn. 850/3 o výměře 109 m2 v k.ú. Kbel od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (souhlasilo 16 přítomných zastupitelů)
T: 28.2.2014
Z: Ing. Alena Kratochvílová
5/1Z/2014 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 - Správa sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou
ZM
1. bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Správy sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou za rok
2013
6/1Z/2014 Žádost o vyjádření k exekuci majetku paní xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednala
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku paní xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá paní xxxxxxxx po lustraci
majetku žádný exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky
města, aktivní peněžní účet povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření,
povinný nevlastní nemovitost, není zaměstnán, povinná nepobírá důchod, nemá zaevidováno motorové
vozidlo, na prověřené adrese xxxxxxxx, Benátky nad Jizerou povinná nebydlí, jen babička, s dcerou se
nestýkají, výzva dceři při návštěvě v kanceláři, prověřená adrese xxxxxxxx, Benátky nad Jizerou - povinná
nebydlí. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci
trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena. Rada města svým usnesením číslo
12/1R/2014 doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na paní xxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou (souhlasilo 16
přítomných zastupitelů)
T: 28.2.2014
Z: Marek Mařík
7/1Z/2014 Žádost o vyjádření k exekuci majetku paní xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednala
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku paní xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá paní xxxxxxxx po lustraci
majetku žádný exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky
města, aktivní peněžní účet povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření,
povinný nevlastní nemovitost, pobírá vdovský důchod ve výši 6.116,- Kč, 2x sirotčí důchod po 5.360,- Kč, ze
kterých nelze srážet, není zaměstnán, nemá zaevidováno motorové vozidlo, na prověřené adrese xxxxxxxx,
Benátky nad Jizerou nebyla povinná nalezena. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se
zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě
provedena. Rada města svým usnesením číslo 6/1R/2014 doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se
zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na paní xxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou (nesouhlasilo 16
přítomných zastupitelů)
T: 28.2.2014
Z: Marek Mařík
8/1Z/2014 Koupě pozemku č. 877/34 v k.ú. Staré Benátky - xxxxxxxx
ZM
1. projednalo
návrh Kupní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a paní xxxxxxxx, jejíž předmětem je koupě pozemku
č. 877/34 o výměře 85 m2 v k.ú. Staré Benátky, za cenu ve výši 100,- Kč/m2 do majetku města
2. souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy s paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 293 01 Mladá Boleslav, jejíž předmětem je
koupě pozemku č. 877/34 o výměře 85 m2 za cenu ve výši 100,- Kč/m2
3. pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 16 přítomných zastupitelů)
T: 28.2.2014
Z: Marek Mařík

9/1Z/2014 Koupě pozemků č. 335/6 a 327/1 v k.ú. Nové Benátky v rámci akce "Podpora cyklodopravy v Benátkách II. etapa" - xxxxxxxx, xxxxxxxx
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ZM
1.

2.

3.

projednala
předložený návrh Kupní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a paní xxxxxxxx (podíl 1/2) a panem
xxxxxxxx (podíl 1/2), jejímž předmětem je koupě pozemků č. 335/6 o výměře 764 m2 a č. 327/1 o výměře 582
m2 v k.ú. Nové Benátky za cenu 80,- Kč/m2
souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 294 71
Benátky nad Jizerou, (podíl 1/2) a panem xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou (podíl 1/2),
jejímž předmětem je koupě pozemků č. 335/6 o výměře 764 m2 a č. 327/1 o výměře 582 m2 v k.ú. Nové
Benátky za cenu 80,- Kč/m2 do majetku města
pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 16 přítomných zastupitelů)
T: 28.2.2014
Z: Marek Mařík

10/1Z/2014 Žádost o narovnání zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí - ČEZ Distribuce a.s.
ZM
1. projednala
žádost společnosti ČEZ Distribuční služby a.s., o narovnání zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí k
budovám trafostanic na st.p.č. 75, 1059 a 509 v k.ú. Staré Benátky. Budovy trafostanic jsou na základě
privatizačního projektu vedeny jako majetek energetiky, ale v katastru nemovitostí jsou zapsány na Město
Benátky n. Jiz.
2. požaduje
předložit ucelenou žádost na všechny budovy trafostanic, které se nacházejí v katastru města (souhlasilo 16
přítomných zastupitelů)
T: 28.2.2014
Z: Marek Mařík
11/1Z/2014 Smlouva o právu stavby a Smlouva o nájmu pozemků - Občanské sdružení SK Vodní slalom Karbo
Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o právu stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a Občanským sdružením SK
Vodní slalom Karbo Benátky nad Jizerou, jejímž předmětem právo stavby občanské vybavenosti - loděnici na
pozemcích st.p. 1358/1 a 1358/2 v k.ú. Staré Benátky
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o právu stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a Občanským sdružením SK Vodní
slalom Karbo Benátky nad Jizerou, jejímž předmětem právo stavby občanské vybavenosti - loděnici na
pozemcích st.p. 1358/1 a 1358/2 v k.ú. Staré Benátky na dobu 99 let ode dne zápisu tohoto práva do katastru
nemovitost
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 16 přítomných zastupitelů)
T: 28.2.2014
Z: Marek Mařík
8) Interpelace zastupitelů
RNDr. Milan Procházka
 Informuje, že na cyklostezce v podzámeckém parku se objevily díry, které jsou nejspíš od koňských podkov.
M. Mařík – tento úsek je zhotoven z vápenného mlatu a veškerý pohyb, ať už na koni, nebo na motorce popř. čtyřkolce
zanechá na povrchu stopy.
V. Klomínek – přes cyklostezku směrem na Zdětín jezdí také traktory, které ji velmi znečišťují.
 Dále informuje, že ve Kbele se nachází automobil, který nemá státní poznávací značky. Žádá o prověření, jestli
se tento automobil může nechat odtáhnout.
Mgr. Jaroslava Šimková
 Děkuje Zastupitelům města za dárkový balíček k narození svého děťátka.
Mgr. Radek Dostál
 Informuje, o zápisech do Základních škol, které proběhly dne 22.01.2014, kdy se do Základní školy, Husovo
náměstí 55, přišlo zapsat 56 dětí a do Základní školy, Pražská 135 se dostavilo 76 dětí. Zároveň informuje, že
dodatečné zápisy do Základních škol proběhnou 29.01.2014.
Jan Dibitanzl
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Informuje o akci ochotnického divadla Baziliška Benátského, že se každé 1. pondělí v měsíci budou konat
v Kulturně vzdělávacím centru Záložna představení ochotnických divadel z blízkého okolí.
Informuje, že na akci partnerských měst „Festival divadel“, která se uskuteční 04. – 05.04.2014 nebudou
přítomni zástupci divadla z Hustopečí. Město Modra účast potvrdilo. Zúčastní se nejspíš i ochotnické divadlo
z Mnichova Hradiště.

Ing. Jan Tichý
 Informuje, že společnost Transcentrum a.s. se bude zabývat možností relačních případně zpátečních slev pro
cestující z Benátek do Prahy (podobně jako jsou již zavedeny pro cestující MB-Praha), dále dle informace
dopravce kraj zvažuje možné obnovení "flamendráku", posledního spoje z Prahy ve 22:30 hodin.
9) Náměty a připomínky občanů
Václav Benda
 Dotazuje se, na okolnosti stavby linky na výrobu porézních kotoučů společnosti Carborundum Electrite a.s.
J. Král – stavební řízení bylo přerušeno, jelikož společnost Carborundum Electrite a.s. neměla připravenou
odpovídající projektovou dokumentaci
Miroslav Hájek
 Dotazuje se, v jakém stádiu je rekonstrukce ulice Pickova a zda bude v této ulici vybudován, i přes nedostatek
prostoru chodník, který nebude splňovat předepsané parametry. Poukazuje, že v ulici Miroslava Soumara je
chodník, který parametry nesplňuje a tak by se mohla udělat výjimka také v ulici Pickova.
J. Král – chodník v ulici Miroslava Soumara se vybudovat musel z důvodu, že by občané v případě chybějícího
chodníku vstupovali přímo do silnice. Vybudování chodníku v ulici Pickova je bohužel závislé na rekonstrukci
komunikace, která je ve vlastnictví Středočeského kraje.
 Dotazuje se, zda je možné v nové tribuně na letním stadionu vybudovat toalety. Dále navrhuje vybudovat
přístupovou cestu k této tribuně.
J. Král – toalety na tribuně nebudou, protože by bylo velice nákladné vybudovat k tribuně vodovodní a kanalizační
přípojku. Přístupová cesta se budovat zatím nebude, jelikož v případě výstavby tréninkového hřiště by byla z části
zničena.
Lenka Petrlíková Mašková
 Dotazuje se, zda přehled svozu odpadů ve městě za rok 2013 bude zveřejněn ve Zpravodaji benátecka.
M. Mařík – tento přehled o svozu odpadů ve městě za rok 2013 bude zveřejněn v březnovém čísle
 Dále se dotazuje, jakým způsobem budou termíny svozu bioodpadů v letošním roce oznámeny občanům.
M. Mařík – každá domácnost obdrží do poštovní schránky leták, na kterém budou uvedeny termíny svozu v jednotlivých
částech města.
10) Různé, závěr
Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Zapsala: Lucie Krátká

¨

Mgr. Ludmila Doležalová
ověřovatel

Karel Bláha
ověřovatel

Jaroslav Král
starosta města

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta města
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