Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 07/2017/VII ze dne 26. 7. 2017
Přítomni:

Mgr. Lubomír Doležel, Mgr. Libor Sovadina, Mgr. Marcela Klapilová, Libor
Hanák, Ing. Tomáš Černý, Mgr. Pavel Nášel, Petr Bezděčík, Ing. Karel
Zlámalík, Ing. Pavel Gálík, Ing. Jan Košák, Ing. Pavel Osoha, Pavel Ševčík,
Vlastislav Filák, Mgr. Petr Pagáč
Omluveni:
Ing. Stanislav Velikovský, CSc., Libor Mikl, Mgr. Sylva Knedlová
Hosté:
Lenka Eliášová, DiS., vedoucí útvaru kanceláře starosty, Ing. Pavel Dohnal,
vedoucí odboru technického hospodářství, Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO
Řízení schůze: Mgr. Lubomír Doležel
Zapisovatelka: Lenka Eliášová, DiS., vedoucí útvaru kanceláře starosty
Ověřovatelé: Mgr. Petr Pagáč, Petr Bezděčík
Místo:
Obřadní síň radnice Fryšták
Začátek:
16.04 hod.
Konec:
17:12 hod.
1. Zahájení, organizační záležitosti (usnášeníschopnost, určení zapisovatele, určení
ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání, způsob rozpravy, potvrzení zápisu ze
zasedání ZMF č. Z 06/2017/VII ze dne 28. 6. 2017, informace o činnosti Rady města
Fryštáku v návaznosti na výpisy z jednání rady)
2. Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu pro stavbu přípojky vody a kanalizace a
pro stavbu sjezdu na akci ,,Bytový dům Fryšták-9b.j.“ mezi městem Fryšták a žadatelem
***.
3. Návrh na uzavření dohody o narovnání mezi městem Fryšták a Českou republikou –
Státním pozemkovým úřadem ve věci vlastnictví vodní nádrže na pozemku p. č. 913/3, k.ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
4. Informace k investičním akcím a návrh na schválení výdajů
5. Návrh na úpravu Pravidel pro pronajímání bytů v Domě s byty pro důchodce Fryšták
6. Žádost fy E.ON Distribuce, a. s., zast. HD GEO s. r. o., o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene ke stavbě „Fryšták, p. Ševčík, úprava přípojky NN“
7. Diskuse – podněty a připomínky zastupitelů, občanů, hostů
1. Zahájení, organizační záležitosti – starosta
1.1 Usnášeníschopnost Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 07/2017/VII dne 26. 7. 2017
Starosta v 16.04 hod. přítomné zastupitele i hosty přivítal a konstatoval, že je – dle prezenční
listiny - přítomno celkem 12 členů ZMF (Mgr. S. Knedlová, Ing. Stanislav Velikovský, CSc.,
Libor Mikl byli omluveni) a sdělil, že je tedy přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva, a že je tudíž zastupitelstvo usnášeníschopné. Svolavatel konstatoval, že
zasedání bylo svoláno a vyhlášeno řádně v souladu se zákonem o obcích a nikdo z občanů ani
zastupitelů nevznesl k programu žádnou připomínku. Sdělil, že byly splněny všechny zákonné
náležitosti pro to, aby zahájené zasedání pokračovalo a jednalo – v návaznosti na schválení
navrženého programu (viz pozvánka ze dne 17. 7. 2017) - dle tohoto navrženého programu.
1.2 Určení zapisovatele jednání ZMF č. Z 07/2017/VII
Starosta navrhl jako zapisovatelku jednání ZMF č. Z 07/2017/VII dne 26. 7. 2017 Lenku
Eliášovou, DiS. – bez připomínek zastupitelů.
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U Z 07/2017/VII/1.2
ZMF schvaluje zapisovatelkou – pořizovatelkou zápisu z jednání ZMF č. Z 07/2017/VII
dne 26. 7. 2017 Lenku Eliášovou, DiS.
Pro: 12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 07/2017/VII/1.2 bylo schváleno.
1.3. Určení ověřovatelů zápisu č. Z 07/2017/VII dne 26. 7. 2017
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu č. Z 07/2017/VII ze dne 26. 7. 2017 zastupitele pana
Mgr. Petra Pagáče a Petra Bezděčíka, navržení souhlasili, ostatní zastupitelé neměli
připomínek.
U Z 07/2017/VII/1.3
ZMF schvaluje ověřovatele zápisu pořízeného ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
číslo Z 07/2017/VII, konaného dne 26. 7. 2017, zastupitele pana Mgr. Petra Pagáče a
Petra Bezděčíka.
Pro: 12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 07/2017/VII/1.3 bylo schváleno.
1.4. Schválení programu jednání ZMF č. Z 07/2017/VII dne 26. 7. 2017
Starosta navrhl jednat o bodech v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 17. 7. 2017
Připomínky: žádné.
U Z 07/2017/VII/1.4
ZMF schvaluje program jednání ZMF č. Z 07/2017/VII dne 26. 7. 2017 v souladu s
obdrženou pozvánkou ze dne 17. 7. 2017
Pro: 12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 07/2017/VII/1.4 bylo schváleno.
1.5 Způsob rozpravy
Starosta navrhl vést diskusi a hlasovat ke každému bodu ihned.
Připomínky: žádné.
U Z 07/2017/VII/1.5
ZMF schvaluje způsob rozpravy jednání ZMF č. Z 07/2017/VII dne 26. 7. 2017 –
v souladu s Jednacím řádem ZMF – po přednesení důvodové zprávy - diskuse, hlasování
a přijetí usnesení ke každému bodu ihned.
Pro: 12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 07/2017/VII/1.5 bylo schváleno.
1.6 Námitky k zápisu a usnesení ZMF č. Z 06/2017/VII ze dne 28. 6. 2017
Ověřovatelé pan Ing. Karel Zlámalík a pan Libor Hanák, schválili zápis bez připomínek a svůj
souhlas stvrdili podpisem tohoto zápisu.
Ostatní zastupitelé neměli připomínek.
U Z 07/2017/VII/1.6
ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo
Z 06/2017/VII ze dne 28. 6. 2017 bez připomínek.
Pro: 12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 07/2017/VII/1.6 bylo schváleno.
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1.7 Informace o jednání RMF v návaznosti na výpisy z jednání RMF č. R 09/2017/VII
ze dne 21. 6. 2017, RMF č. R 10/2017/VII ze dne 29. 6. 2017 a RMF č. R 11/2017/VII ze
dne 13. 7. 2017.
Připomínky: žádné.
U Z 07/2017/VII/1.7
ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti na předložené
výpisy z jednání RMF č. R 09/2017/VII ze dne 21. 6. 2017, RMF č. R 10/2017/VII ze dne
29. 6. 2017 a RMF č. R 11/2017/VII ze dne 13. 7. 2017.
Pro: 12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 07/2017/VII/1.7 bylo schváleno.
2. Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu pro stavbu přípojky vody a
kanalizace a pro stavbu sjezdu na akci ,,Bytový dům Fryšták-9b.j.“ mezi
městem Fryšták a žadatelem ***
Předložila a připravila L. Eliášová, DiS. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
V návaznosti na usnesení č. U Z 06/2017/VII/18b.a) a U Z 06/2017/VII/18b.b) ze dne 28.6.2017
byla vypracována smlouva JUDr. Michalem Březovjákem, řešící oba požadavky v žádosti ze
dne 22. 12. 2016, č. j. MUF-OTH-3516/2016-DOH, tzn. na přípojku vody a kanalizace a
realizaci a umístění stavby na pozemku p. č. 474/1 v katastrálním území Fryšták (chodník, sjezd z
místní komunikace a část parkovacích stání).
Připomínky:
Starosta okomentoval informace z minulého zastupitelstva, které obsáhle rozebralo celou
problematiku. Doplnil, že návrh smlouvy byl zaslán přítomnému panu ***, který nonverbálně
potvrdil, že souhlasí se zaslaným návrhem smlouvy. Nikdo ze zastupitelů neměl námitek či
připomínek.
V průběhu čtení usnesení, v čase 16:19 hod. se dostavil Ing. Tomáš Černý čímž se zvýšil počet
všech přítomných zastupitelů na 13.
U Z 07/2017/VII/02
ZMF s odkazem na ust. § 86 odst. 2 a ust. § 110 odst. 2 Stavebního zákona a s odkazem
na usnesení ZMF č. U Z 06/2017/VII/18) ze dne 28.6.2017 schvaluje uzavření Smlouvy o
právu provést stavbu mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916,
zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a ***, trvale bytem ***, žadatelem,
za účelem umístit a realizovat na pozemku p. č. 474/1 ostatní plocha, v katastrálním
území Fryšták, obec Fryšták, okres Zlín, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, na listu vlastnictví č. 10001, stavbu
přístupového chodníku ze zámkové dlažby (SO 501), sjezdu z místní komunikace a části
parkovacích stání z vegetačních tvárnic (SO 501) a stavbu inženýrských sítí, a to
kanalizace splaškové (SO 202), přípojky vody (SO 201) a rozšíření účelové komunikace,
vše tak, jak je zakresleno v celkovém a koordinačním situačním výkresu stavby
vyhotoveném spol. F O R M I C A, s.r.o., se sídlem Zlín, Slovenská 2685, PSČ 760 01, č.
v. C2, C3, ze září 2016 v rámci stavebního záměru s názvem „BYTOVÝ DŮM
FRYŠTÁK 9 BJ“, specifikovaného ve Společné dokumentaci pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení zpracované výše uvedenou společností
F O R M I C A s.r.o. v září 2016, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy (viz příloha
č. 1 tohoto zápisu).
Pro: 12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 1 (Ing. T. Černý)
Usnesení č. U Z 07/2017/VII/02) bylo schváleno.
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3. Návrh na uzavření dohody o narovnání mezi městem Fryšták a Českou
republikou – Státním pozemkovým úřadem ve věci vlastnictví vodní nádrže na
pozemku p. č. 913/3, k.ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
Předložila a připravila L. Eliášová, DiS. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
V návaznosti na poskytnuté informace ze strany SPÚ dne 8.11.2017,
č. j. MUF – ESO – 3113/2016 – NAJ, proběhla jednání s ředitelkou Krajského pozemkového
úřadu pro Zlínský kraj, na kterém paní ředitelka upřesnila, že stát má zájem o údržbu hráze i
vodní plochy, přičemž nejen pro tyto účely jsou vypsány dotace, o které by mohl SPÚ žádat a
použít na vodní nádrž v k.ú. Horní Ves u Fryštáku. Nicméně žádosti o dotaci předchází řada
procesů, a tudíž je nutné přistoupit k narovnání v co nejkratší možné době. JUDr. Březovják
vypracoval návrh dohody o narovnání, jehož znění po odsouhlasení ze strany SPÚ
předkládáme ke schválení.
Připomínky:
Starosta okomentoval materiály, které nashromáždil SPÚ, které mají prokázat, že vodní nádrž
patří státu a požaduje navrácení do majetku státu formou dohody o narovnání. Současně
dodal, že SPÚ by chtěl pečovat o vodní nádrž i formou čerpání dotačních titulů. Přičemž
dodal, že po roce 1989 si měl stát o to říct rovnou. A je zbytečné podávat žalobu, která by
měla určit majitele. Ing. Košák dodal, že by bylo dobré, aby usnesení bylo doplněno o úkol o
vyčištění vodního díla. Dodal: „Je nám jedno kdo to bude vlastnit, hlavně ať to dá do pořádku.
Ušili si na sebe bič možná.“ Starosta: „Ale určitě jsou v tomto ekonomicky velmi silnější než
město Fryšták.“
U Z 07/2017/VII/03
ZMF s odkazem na písemnost Státního pozemkového úřadu, č.j. MUF-ESO-3113/2016NAJ ze dne 8.11.2017, a s odkazem na historické materiály, které má k dispozici město
Fryšták viz šanon Vodní nádrž Horní ves, z nichž vzhledem k tehdejší legislativě
vyplývá, že město Fryšták nemělo ke dni 31.12.1949 právo hospodaření k pozemku, na
kterém se stavba nachází a nejedná se ani o majetek, který by přešel do jeho vlastnictví
na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České
republiky do vlastnictví obcí, schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a Českou republikou – Státním pozemkový úřadem, IČO: 01312774, se
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, zastoupeným Ing. Mladou Augustinovou,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský Kraj, adresa Zarámí 88, 760 41
Zlín, ve věci vypořádání sporného vlastnictví vodní nádrže umělé, nacházející se na
pozemku p. č. 913/3 – vodní plocha, zapsaném na LV č. 10002 vedeném Katastrálním
úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Zlín, pro katastrální území Horní
ves u Fryštáku, obec Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této dohody (viz příloha č. 2
tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 07/2017/VII/03 bylo schváleno.
4. Informace k investičním akcím a návrh na schválení výdajů
Předložila a připravila L. Eliášová, DiS. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Tabulka předložena fyzicky.
Připomínky:
L. Eliášová okomentovala fyzicky předloženou tabulku s aktuálním stavem investičních akcí.
Ing. Košák se dotázal na další investiční akce, které byly v návrhu k 31.3.2017 dle emailového hlasování zastupitelů. Ing. Dohnal reagoval na dotaz Ing. Košáka týkající se
opravy komunikace Ke Skalce: „Máme připravené rozpočty na tyto akce, takže pokud budou
volné fin. prostředky, protože toto jsou akce, které se dají jednoduše na ohlášku povolit.“
Další dotaz Ing. Košáka směřoval na chybějících 70m chodníku na ul. Holešovská. Ing.
Dohnal: „Projektuje se, chystá se ÚR, protože je potřeba toto vybavit.“ Starosta: „Až po to
družstvo jsme před vydáním rozhodnutí.“ Poslední dotaz Ing. Košáka se týkal osobního auta.
strana číslo 4/7 Z 07/2017/VII

Starosta upřesnil, že toto se bude zvažovat na konci roku. Nejprve je nutné vykrýt akci
Osvobození V a po vysoutěžení všech investičních akcí se uvidí kolik prostředků zbyde.
Mgr. Nášel upřesnil informace k zamítavému rozhodnutí ve věci žádosti o dotaci na
přeshraniční spolupráci. Doplnil, že se můžeme ucházet o dotaci znovu, a to na podzim, a tuto
možnost zvážíme. Starosta upřesnil, že budeme reagovat na základě písemného doručení
tohoto rozhodnutí. Dále dodal, že se zvýší daňové příjmy od 1.1.2018 městu Fryštáku dle
novely zákona o rozpočtovém určení daní.
U Z 07/2017/VII/04a)
ZMF bere na vědomí informace L. Eliášové o aktuálním stavu investičních akcí pro rok
2017 – viz tabulka ze dne 26.7.2017 jako příloha č. 3 tohoto zápisu.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 07/2017/VII/04a) bylo schváleno.
U Z 07/2017/VII/04b)
ZMF schvaluje investiční výdaj v roce 2017 na akci „ Přípolož kabelu a nové VO +
přemístění rozhlasu na ul. Osvobození V ve Fryštáku“ ve výši 794.699, 55 Kč vč. DPH a
schvaluje krytí této investice ze zdrojů přebytku příjmů ve výši 568.000 Kč, nerealizací
výdaje na pořízení elektronické úřední desky (200.000 Kč) a z úspory na realizaci akce
„Chodník Žabárna“ (100.000 Kč).
Pro: 14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 07/2017/VII/04b) bylo schváleno.
5. Návrh na zrušení dokumentu „Pravidla pro pronajímání bytů v Domě s byty
pro důchodce Fryšták“ schválené dne 07. 11. 2012 usnesením č. U Z
13/2012/VI/3b.b) s nabytím účinnosti dne 1. 1. 2013 a návrh na schválení
nových pravidel pro pronajímání bytů v Domě s byty pro důchodce Fryšták.
Předložil a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
ESO v návaznosti na získané zkušenosti z praxe při přidělování bytů a zařazování žádostí do
pořadníků, doporučuje schválit předložené znění návrhu Pravidel pro přidělování bytů ve
vlastnictví města Fryšták. Podané žádosti jsou ze strany občanů podávány i dlouhodobě
dopředu s tím, že v případě, kdy jsou osloveni, aby byt převzali, nemají ještě potřebu byt
převzít, a tudíž je v souladu s pravidly jejich žádost z pořadníku vyřazena. Následuje ovšem
podání nové žádosti a s tím spojené vyřizování u lékaře, jehož práce je samozřejmě za
finanční odměnu. ESO se domnívá, že lze ušetřit náklady seniorům a žádost zařadit na konec
seznamu s tím, že je o tom žadatel do 30 dní vyrozuměn písemně. Jedná se o běžnou praxi,
kterou provozují i jiná zařízení s pořadníkovým systémem.
Připomínky:
Starosta přečetl část dokumentu, jehož změny se týká a zeptal se Ing. Osohy, zda chce ze své
zkušenosti doplnit.
Ing. Osoha dodal, že i ve Zlíně se toto řešilo stejným způsobem.
U Z 07/2017/VII/05a)
ZMF schvaluje zrušení dokumentu „Pravidla pro pronajímání bytů v Domě s byty pro
důchodce Fryšták“ schválené usnesením ZMF č. U Z 13/2012/VI/3b.b) ze dne 07. 11.
2012.
Pro: 14
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 07/2017/VII/05a) bylo schváleno.
U Z 07/2017/VII/05b)
ZMF schvaluje dokument „Pravidla pro pronajímání bytů v Domě s byty pro důchodce
Fryšták“, a pověřuje starostu jejich podpisem (viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 07/2017/VII/05b) bylo schváleno.
6. Žádost fy E.ON Distribuce, a. s., zast. HD GEO s. r. o., o uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene ke stavbě „Fryšták, p. Ševčík, úprava přípojky NN“
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Předložil místostarosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na
úložišti.
Žádost ze dne 17. 07. 2017, č. j. MUF-ESO-1856/2017-NAJ.
V návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 08/2016/VII/13 ze dne 19. 10. 2016 byla uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě energetického zařízení s
názvem „Fryšták, p. Ševčík, kabelová příp. NN“; doporučujeme schválit uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene. V souladu s novelou zákona o obcích č. 106/2016 Sb., není třeba
zveřejňovat záměr u věcných břemen, rada pouze doporučí či nikoliv zastupitelstvu uzavření
smlouvy. Rada doporučila schválení uzavření smlouvy.
Připomínky: žádné.
U Z 07/2017/VII/06
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 07/2016/VII/11 ze dne 29. 08. 2016 schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763
16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a fou E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7,
IČ28085400, zast. Ing. Danou Mrvovou, Manažerem věcných břemen, na základě
Pověření ze dne 10. 01. 2017, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, p.
Ševčík, úprava přípojky NN“, umístěné na části městských pozemků p. č. 841 – ost.
plocha, zeleň a p. č. 474/1 – ost. ploch, ost. komunikace, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši 2.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle
platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy (viz příloha č. 5
tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 07/2017/VII/06 bylo schváleno.
7. Diskuse – podněty a připomínky zastupitelů, občanů, hostů
Ing. Dohnal doplnil informace k VO k ul. Korábová a ul. Ke Skalce. Dodal: „Zadali jsme
projektovou dokumentaci na přisvětlení chodníku, je zde komplikovanější situace. Objevila se
i možnost variantního řešení pomocí solárních, zatím jsme ve fázi, že se chystá projektová
dokumentace. Předpokládáme, že by na přelomu září – říjen by se mohlo něco realizovat.“
Ing. Košák se dotazoval, zda se zde rozkope chodník. Ing. Dohnal upřesnil, že se povede
osvětlení vrchem.
Dále Ing. Dohnal doplnil informace k přestěhování radaru na ul. Holešovská, jelikož žádost je
na MMZl a čeká se na vyjádření.
Starosta přednesl další informaci, a to k dopravní situaci v Horní Vsi, kde na městském
pozemku bude zadáno vypracování PD na nejefektivnější variantu parkování před uzenářství
p. Košaře.
Filák: „Přednesl jsem asi před měsícem žádost občanů na ul. Korábová, kde jsou asi 4 domky
dole v zatáčce podél potoka, a chtěli by požádat o možnost prodloužení vodovodního řadu,
tak zda by bylo možné vyhovět jejich žádosti. Starosta dodal, že musí občané podat písemnou
žádost, aby deklarovali svůj zájem.
Ing. Košák se zeptal na další postup se stromem u kostela. L. Eliášová a pan starosta upřesnili
postup s tímto památným stromem, který byl zkrácen o 3m a budou provedeny další zkoušky,
které potvrdí zdraví stromu.
Ing. Košák se dotazoval na africký mor prasat a jaký je aktuální vývoj této situace.
Ing. Dohnal osvětlil průběh nemoci. Území, na kterém se šíří tento mor a současně dodal, že
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kraj má záměr postavit 2 ploty podél silnice 490, tak aby zamezil šíření moru. Vršavská
honitba je extrémně zatížena touto nákazou. Na území Fryštáku zatím nebyl prokázán žádný
případ.
Ing. Černý se dotazoval, zda by mohl být zařazen do dnešního jednání zápis z posledního FV,
přičemž pan starosta doporučil, aby byl projednán řádně na příštím zasedání zastupitelstva.
Ing. Osoha se zeptal na aktuální stav Sokolovny. Starosta potvrdil, že po dovolenkové sezoně
se bude zastupitelstvo touto problematikou zabývat.
Ing. Černý upozornil, že na Žabě u stavidla leží pneumatiky a požádal o odstranění. Současně
požádal o posečení pozemku u Žaby, kde lidé na pláži tráví čas.
Ing. Košák se dotazoval na koho se obrátit, když soused neseče trávu. Starosta potvrdil, že
paní Najmanová vyzve majitele.
Ing. Košák se dotazoval na dopravní značení na ul. Ke Skalce k pozemkům p. Filáka, protože
tam původně byla značka, která se vyvrátila, zda by zde mohlo být dopravní značení
doplněno. Starosta pověřil Ing Dohnala prověřením, zda bylo vedeno řízení o umístění
dopravního značení.
Mgr. Pagáč se dotazoval na dopravní značení na ul. Pekárkova a na výjezd na Jiráskovu ul.
Jelikož se zde jezdí poměrně rychle, jestli by se mohlo s tímto něco udělat. Starosta pověřil
Ing. Dohnala zajistit dopravní značení – označení křižovatky či přednost zprava.
Ing. Košák se dotazoval, zda stavba hřbitova pokračuje dle harmonogramu. Ing. Dohnal
potvrdil, že vše probíhá dle programu. Každopádně, že se dodavatel snaží, aby stavba byla
hotova dříve než je uvedeno ve smlouvě, tj. do 30.11.2017.
Ing. Dohnal pozval zastupitele na Svatohubertskou mši, která se uskuteční 12. srpna na
chatě Hubertce od 14 hod.
Zapisovatelka: Lenka Eliášová, DiS.
Ověřovatelé:

Mgr. Petr Pagáč

Petr Bezděčík

Mgr. Lubomír Doležel
starosta

Mgr. Libor Sovadina
místostarosta
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