Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves,
které se konalo dne 29. 4. 2019
v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Zahájeno: 18:00
Ukončeno: 19:45

Zapsala: Alena Kučírková

Zápis vyhotoven dne: 30. 4. 2019
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Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Zahájení zasedání v 18:00 hodin.
Dámy a pánové,
vítám Vás na dnešním zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves. Dnešní jednání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno a dle prezenční listiny (Příloha č. 1) je přítomno 8 členů zastupitelstva obce.
Omluven je R. Modes, který na jednání zastupitelstva přijde později.
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Konstatuji, že zápis z minulého zasedání byl vyhotoven, podepsán ověřovateli zápisu, nebyla proti
němu vznesena připomínka a je uložen na obecním úřadě a zveřejněn na webových stránkách obce.
Konstatuji, že pro účely zápisu pořizujeme ze zasedání zastupitelstva zvukovou nahrávku. Pokud je
zde někdo, kdo pořizuje vlastní zvukovou nahrávku, prosím, aby se představil a sdělil přítomným pro
jaké účely tak činí.
Přihlásil se pan Miloš Mojžiš, který sdělil, že pořizuje zvukový záznam pro účely uveřejnění na portálu
www.nela.cz.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Navrhuji určit za zapisovatelku zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves paní Alenu Kučírkovou.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu, zastupitel Zdeněk Schneider a
zastupitel Tomáš Robek.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 1/4/2019 Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Alena Kučírková.
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé Zdeněk Schneider a Tomáš Robek.
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Schválení programu
Program zasedání:
1. Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů – MŠ Nelahozeves – bod byl
vyškrtnut z programu (Nejprve se bude dělat audit, pak se bude schvalovat účetní závěrka a
následně je rozdělení do fondů.)
2. Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů – ZŠ Nelahozeves – bod byl
vyškrtnut z programu (Nejprve se bude dělat audit, pak se bude schvalovat účetní závěrka a
následně je rozdělení do fondů.)
3. Rozpočtové opatření č. 2
4. Roční účetní závěrka obce za rok 2018
5. Schválení smlouvy o spolupráci a o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
kanalizací pro veřejnou potřebu a o čištění odpadních vod
6. Podání žádosti obce na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků a pověření
starosty k dalšímu následnému jednání na SPÚ a podpisu příslušné smluvní dokumentace
7. Smlouva na mobilní rozhlas
8. Kupní smlouva a důvodová zpráva – budova Školní čp. 19
9. Výběrové řízení na nový projekt MŠ
10. Výběrové řízení na projekt – centrum obce
11. Diskuze
Kdo je pro schválení programu v tomto znění?
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 2/4/2019 Program zasedání
1. Rozpočtové opatření č. 2
2. Roční účetní závěrka obce za rok 2018
3. Schválení smlouvy o spolupráci a o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
kanalizací pro veřejnou potřebu a o čištění odpadních vod
4. Podání žádosti obce na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků a pověření
starosty k dalšímu následnému jednání na SPÚ a podpisu příslušné smluvní dokumentace
5. Smlouva na mobilní rozhlas
6. Kupní smlouva a důvodová zpráva – budova Školní čp. 19
7. Výběrové řízení na nový projekt MŠ
8. Výběrové řízení na projekt – centrum obce
9. Diskuze
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1. Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2 je Přílohou č. 2 do zastupitelstva.
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
1) Navýšený příjem ze skládky - z úschovy ze soudu a odhad zvýšení měsíčního příjmu při
vyplácení 100%.
2) Nákup budovy pro rekonstrukci - byty pro občany a zaměstnance obce Nelahozeves.
3) Navýšení příspěvků na obědy pro seniory, nová smlouva s dodavatelem.
4) Finanční prostředky uschované k použití v průběhu roku nebo v dalších obdobích.
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu:
Díky ukončení sporu se skládkou Uhy bude obci za období duben 2016 až prosinec 2018 doplacena
částka 93 305 736,65 Kč. Během roku 2019 by obec Nelahozeves měla získat odhadem 170 milionů
Kč.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Kukla, Lidmaňský)
Schváleno 6 hlasy.
Usnesení č. 3/4/2019 Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.
2. Roční účetní závěrka obce Nelahozeves za rok 2018

Roční účetní závěrka obce Nelahozeves za rok 2018 je Přílohou č. 3 do zastupitelstva.
Příloha č. 3a – Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2018
Příloha č. 3b – Protokol o schvalování účetní závěrky
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu:
Obec musí schválit účetní závěrku, aby mohla objednat audit, který bude probíhat stejně jako
v Mateřské škole a v Základní škole Nelahozeves. Pan starosta by rád představil rozpočet občanům
v lepší formě.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 4/4/2019 Roční účetní závěrka obce Nelahozeves za rok 2018
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje Roční účetní závěrku obce za rok 2018.
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3. Schválení smlouvy o spolupráci a o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
kanalizací pro veřejnou potřebu a o čištění odpadních vod
Smlouva o spolupráci a o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací pro
veřejnou potřebu a o čištění odpadních vod je Přílohou č. 4 do zastupitelstva.
Příloha č. 4a – Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a
stočné
Jedná se o vypouštění splašek do ČOV PTZ. Cena včetně DPH zůstává stejná, jedná se částku 42,50 Kč.
Výpovědní doba smlouvy je tři roky. Ve smlouvě pouze pokračujeme a cena zůstává neměnná.
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu:
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 5/4/2019 Schválení smlouvy o spolupráci a o úpravě práv a povinností vlastníků
provozně souvisejících kanalizací pro veřejnou potřebu a o čištění odpadních vod
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje Smlouvu o spolupráci a o úpravě práv a povinností vlastníků
provozně souvisejících kanalizací pro veřejnou potřebu a o čištění odpadních vod.

4. Podání žádosti obce na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků a pověření starosty
k dalšímu následnému jednání na SPÚ a podpisu příslušné smluvní dokumentace

Žádost se týká pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi (2421 m2). V novém územním plánu
je pozemek definován plochou „veřejné prostranství ostatní“ a obec by chtěla na tomto pozemku
vybudovat komunikaci, která propojí část obce Lešany s částí Nelahozeves.
Druhý pozemek parc. č. 67/5 v k. ú. Nelahozeves (357 m2) je v územním plánu definován plochou
„veřejné prostranství ostatní“. Obec tento pozemek chce využít pro umístění kanalizace (Dvořákova
stezka) a vybudování komunikace mezi ulicí Dvořákova stezka a Lososnicí.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby obec podala žádost na Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a
Praha 3 o bezúplatný převod pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi a pozemku
parc. č. 67/5 v k. ú. Nelahozeves. Starosta obce je pověřen zajištěním podání žádosti, dalším jednáním
na SPÚ a následně podpisem příslušné smluvní dokumentace.
V příloze pro zastupitelstvo jsou ortomapy.
První pozemek:
Jedná se o ulici Kralupskou a jdete-li vzhůru, je tam zpevněná cesta s veřejným osvětlením. Tento
pozemek je podle celého levého boku. Podle nového územního plánu je zde předpoklad výstavby
silnice. Cílem je, aby zde byla vybudována cesta, aby zde bylo osvětlení a vznikla jakási spojnice mezi
obcí a Lešanami.
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Druhý pozemek:
U zastávky směrem na Ústí nad Labem stával dříve dům, který vyhořel. Nyní je zde val. Chtěli bychom
místo zrevitalizovat a propojit Dvořákovu stezku s Lososnicí. Je to parcela kolem toho zbouraného
domu.
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu:
J. Brynda: Bylo by ideální, aby byla vybudována cesta i na pravém břehu. Pan starosta vyvolá jednání s
paní Pokornou a Českými drahami. Propojila by se tím cyklostezka.
Viadukt je v havarijním stavu.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 6/4/2019 Podání žádosti obce na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků
a pověření starosty k dalšímu následnému jednání na SPÚ a podpisu příslušné smluvní
dokumentace
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby obec podala žádost na Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a
Praha 3 o bezúplatný převod pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi a pozemku
parc. č. 67/5 v k. ú. Nelahozeves. Starosta obce je pověřen zajištěním podání žádosti, dalším jednáním
na SPÚ a následně podpisem příslušné smluvní dokumentace.

5. Smlouva na mobilní rozhlas

Smlouva o poskytování služeb komunikační platformy mobilní rozhlas je Přílohou č. 5 do
zastupitelstva.
Pan Kazík, pověřenec GDPR obce Nelahozeves, sdělil, pustil občanům projektovou dokumentaci a
vysvětlil pojem Mobilní rozhlas. Dále vysvětlil, že jeho posláním v obci je garantovat, že obec nezneužije
údaje o občanech.
Vysvětlení systému Mobilní rozhlas:
Pokud bude mít občan zájem o zasílání informací o tom, co se děje v obci, musí se přihlásit do systému
s názvem Mobilní rozhlas. Do tohoto systému musí občan zadat své osobní údaje. (Pokud občan
nebude mít zájem o zasílání zpráv, nebude toto vyplňovat.) Sám občan se do registru přihlásí a bude
získávat od obce informace.
-

Firma Neogenia s. r. o., která nabízí aplikaci Mobilní rozhlas, existuje na trhu již 6 let.
Registrovat se bude možné přes mobilní aplikaci, a nebo přes registrační formulář, který bude
připraven na obci.
Do programu se zadají údaje, které jsou bezpodmínečně nutné.
Občana registrace nic nestojí. Vše platí obec.
Informace chodí například do mobilního telefonu.
Je to pro účel, aby obec informovala o havarijních stavech. Dále občan může zaškrtnout, že
chce dostávat jiné informace = dají se volit další služby.
Jedná se o nejrozšířenější aplikaci v České republice.
Informace půjde i do jednoduchých telefonů formou SMS zprávy.
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Byla otevřena rozprava k tomuto bodu:
J. Kukla upozornil na projekt – výstražný a varovný systém v obci.
J. Brynda vysvětlil, že bylo zažádáno o klasický rozhlas. Obec je ve stavu, kdy dojde k otevírání obálek
a výběr zhotovitele. Nejsme schopni říci, kdy bude klasický rozhlas zapojen. Starý systém SMS infokanál již vyhořel. V současné době již není funkční.
J. Brynda uvedl, že v případě Mobilního rozhlasu se jedná se o stejného tvůrce, který vytvořil aplikaci
Zmapuj-To. Mobilní rozhlas by byl doplňkovou službou pro občany.
J. Kazík sdělil, že v případě, že občan již nebude chtít dostávat informace, může se z aplikace Mobilní
rozhlas odhlásit.
O. Riegertová vyslovila prosbu, že by se ráda podívala na to, zda existuje na trhu ještě jiná služba, která
by poskytla občanům to samé. Ocenila by více nabídek a srovnala jejich cenové hladiny.
J. Kazík sdělil, že další konkurenční společností, která službu nabízí, je Mobisys. Veltrusy měly Mobisys
a přešly na Mobilní rozhlas, který je více funkční.
-

Roční licence programu Mobilní rozhlas je 20 tis. Kč.

Občané se ptali na to, do kdo bude do systému zadávat informace. Pan starosta vysvětlil, že to bude
buď pracovník obecního úřadu a nebo garant té firmy.
V 18:36 hodin přichází R. Modes na zastupitelstvo.
S. Lidmaňský vyzýval ke zrušení systému, který již nefunguje. J. Brynda vysvětlil, že se jedná o sim kartu,
která již nebyla prodloužena.
J. Kazík sdělil příchozím, že město Kralupy nad Vltavou má výstražný a varovný systém, který ovládá
Městská policie.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 7/4/2019 Smlouva na mobilní rozhlas
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje přesunutí bodu č. 5 Smlouva na mobilní rozhlas na další
nejbližší zastupitelstvo. Do té doby zjistí stav zasílání SMS, pozve ke konzultaci pana Ing. Pavlíka, zjistí
konkurenční firmy a udělá občanům osvětu.

6. Kupní smlouva a důvodová zpráva – budova Školní čp. 19

Kupní smlouva je Přílohou č. 6 do zastupitelstva.
Důvodová zpráva je Přílohou č. 6a do zastupitelstva.
Byl přečten výňatek z Kupní smlouvy – Bod 4.2 Zaplacení nemovitosti.
Dále byla přečtena Důvodová zpráva.
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Byla otevřena rozprava k tomuto bodu:
J. Kukla měl výhradu, že sociální komise zaúkolována nebyla, byl zaúkolován Ing. Mgr. Jan Ryšavý.
Zastupitel dále sdělil, že v dubnovém Zpravodaji na toto téma vyšel článek s názvem Pár slov
k sociálním službám.
S. Lidmaňský sdělil, že nesouhlasí se smlouvou. Nelíbí se mu, že obec bezúročně půjčuje peníze
prodávajícímu. Obec zaplatí dluh prodávajícího České spořitelně a následně dojde k převodu peněz
prodávajícímu. Smlouva je dle něho špatně napsaná.
J. Brynda vysvětlil, že se nejedná o půjčku peněz.
T. Robek uvedl, že takto se to dělá běžně a je zde jistota, aby část zastavení dluhu šla od obce. Kupní
smlouva je v podstatě na ochranu kupujícího, čili obce. Peníze budou použity od obce k výmazu
zástavního práva na zaplacení pohledávky a tím se obec chrání jakožto kupující. Je to jakási pojistka
pro obec.
R. Modes sdělil, že nevěděl, že má pan Kratochvíl na nemovitosti dluh. Je jasné, že dluh jde České
spořitelně a zbytek částky se vyváže. Hlasovalo se již na předchozím zastupitelstvu. Jedná se o bankovní
úschovu.
S. Lidmaňský se tázal na to, zda by dlužná částka mohla být v systému notářské úschovy.
Z. Schneider na to reagoval tak, že pokud dá obec peníze do notářské úschovy, úschova je neuvolní
dříve, dokud obec nebude mít pozemek přepsán se závazkem.
Z. Schneider uvedl, že pan Kratochvíl je srozuměn se stavem, jaký vládne na zastupitelstvu a klidně si
nemovitost nechá.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 1 (Lidmaňský)
Zdržel se: 2 (Modes, Kukla)
Schváleno 6 hlasy.
Usnesení č. 8/4/2019 Kupní smlouva a důvodová zpráva – budova Školní čp. 19
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje Kupní smlouvu a Důvodovou zprávu k budově Školní čp. 19.

7. Výběrové řízení na nový projekt MŠ

Byla otevřena rozpravu k tomuto bodu:
Z. Schneider poreferoval o tom, že konzultoval projekt s paní ředitelkou Mateřské školy.
Po úvaze většiny zastupitelů, kteří byli na pracovní poradě, by zastupitelé chtěli udělat nový projekt,
který by zároveň navyšoval stávající kapacitu Mateřské školy.
J. Brynda sdělil příchozím, že udělal průzkum, kolik by stál nový projekt a jednalo by se o částku cca.
300 tis. Kč.
Starý projekt, který nebude realizován, stál obec kolem 400 tis. Kč.
R. Modes poukazoval na to, že někdo musí nést zodpovědnost za neúspěšný projekt.
J. Kukla sdělil, že se domníval, že byla vydána stavební dokumentace. Nyní se dozvídá, že projekt
nevyhovuje.
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J. Brynda poreferoval o tom, že paní ředitelka Mateřské školy se sešla s pracovnicí krajské hygienické
stanice a tato pracovnice jí sdělila, že budova by v tomto stavu nemohla být zkolaudována.
Stavba zkolabovala na tom, že nikdo nepočítal s tím, že by mělo dojít ke zvýšení kapacity. Navíc, kdyby
začalo hořet, schodiště je ve špatném stavu.
V současné době stát nabízí dotaci, která však v sobě nese navýšení kapacity o 16 dětí ve školce.
Dále, projektant nekomunikuje s tím, kdo školku bude využívat.
Paní ředitelka promluvila o stavu školky:
„Dostala jsem školku s vidinou, že bude nová rekonstrukce. Moje snaha byla zvětšit prostor. Po
konzultaci s projektantem jsem se setkala s neúspěchem. Paní z hygienické stanice se projekt také
nelíbil. Jednalo se o duté nevyužité prostory. Měla být vystavena nová šatna, jídelna, kulturní
stravování. Bohužel se to do projektu také nevešlo. Není tam únikové schodiště. Nyní jsme ve stavu,
kdy děti v prvním patře zadupou a my lepíme žárovky a modlíme se za každý den bez úhony.
Panem projektantem byla v jeho projektu snížena kapacita.“
Promluvil Marcel Ušák, člen stavební komise:
M. Ušák dostal projekt k náhledu včetně všech vyjádření. Po prostudování jednotlivých profesí nebylo
nic zkoordinováno. Dokumentace neodpovídá realizační dokumentaci a nelze podle projektu projekt
dokončit. Dnes je projekt nepoužitelný.
Z. Schneider poprosil o vyjádření také firmu Makra, která sdělila, že se rekonstrukce podle projektu
udělat dá, ale že vzniknou vícepráce. Pan Kratochvíl z Makry dále upozornil na to, že v projektu chybí
vzduchotechnika.
S panem projektantem Kaňkou pan místostarosta také mluvil. Pan projektant by byl schopný vše
dodat, ale chce opět za tuto službu zaplatit.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Lidmaňský, Kukla)
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 9/4/2019 Výběrové řízení na nový projekt MŠ
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje záměr výběrového řízení na nový projekt Mateřská škola.
8. Výběrové řízení na projekt – centrum obce

J. Brynda by rád udělal otevřené výběrové řízení na projektanta, který by si vzal na starost celou náves.
Chtěl by osobu, která by udělala celý projekt na klíč a měla zkušenosti s projekty obdobného
charakteru.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 10/4/2019 Výběrové řízení na projekt – centrum obce
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje záměr výběrového řízení na projekt – centrum obce.
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9. Diskuze

V rámci diskuze zazněla tato témata:
Občané se ptali na opravy silnic Zahradní, Vltavská.
Pan starosta odpověděl, že příští týden má schůzku s panem Mičudou, který přijede otevřít obálky na
zhotovitele. Ve skutečnosti došlo ke zdržení díky těmto dotačním poradcům.
Zastupitel S. Lidmaňský se ptal na to, jak to vypadá s navážkou na pozemku 111.
J. Brynda mu sdělil, že již otevřel stavební deník s panem Počíkem. Náletové dřeviny byly již vykáceny.
Pan starosta obeznámil stavební úřad a nyní se přepracovává projekt, aby se mohlo začít. V rámci
výběrového řízení se nebude jednat o malou částku.
Občané se ptali na to, zda budou v ulicích Vltavská, Příčná chodníky.
J. Brynda odpověděl, že 7. května pojede do Masky Přemyslovské střední Čechy a měly, kdy by se měly
otevírat dotační tituly na chodníky. Rád bych Masku požádal o zapracování prvků přírodních.
Dále byl kladen důraz na to, aby byly chodníky postaveny z rozebíratelné dlažby.
Občané se ptali, zda by nešlo nainstalovat omezení rychlosti i do Nádražní ulice. Chodí se tam na vlak,
na autobus a již se tam staly dva úrazy. Pohybuje se zde hodně dětí. Je otázkou kdy se něco stane.
T. Robek odpověděl, že by se to dalo řešit formou značky Obytná zóna, snížená rychlost. Značka by byla
jakýsi začátek toho, jak něco vymáhat.
J. Kukla sdělil, že staré zastupitelstvo o to žádalo a bylo odmítnuto Policií ČR se slovy, že to není potřeba.
Občan se ptal na to, zda by nešlo ořezat listí směrem k benzínové pumpě a kdo to má na starost.
Na svou otázku získal odpověď, že by to měla dělat Správa a údržba komunikací Středočeského kraje.
Obecní technické služby do toho zasáhnout nemohou.
Konec ulice Vltavské je slepý. Nešlo by tam dát nějakou značku? Cyklisté dojedou na konec a je tam
zeď.
Došlo ke změně volební místnosti do Zagarolské čp. 313. Je to daleko pro staré lidi.
Bylo to odůvodněno tím, že u volební místnosti TJ Dynamo Nelahozeves jsou příliš příkré schody.
Obec má přednostní právo při prodeji bývalé Holírny v TJ Dynamo?
Zastupitel Z. Schneider uvedl, že je to tak psáno v novém územním plánu. Pan projektant Grasse
naplánoval, aby v případě, že TJ Dynamo by chtělo část bývalé holírny odprodat, zakoupila by to obec
a udělala by tam parkoviště.
Občané se ptali na to, jak je obec daleko s kanalizací v ulicích Moravská a Růžová.
Pan starosta sdělil, že by obec mohla již příští rok začít. Projekt byl rozšířen o to, aby byla obec
odkanalizována.
Další dotazy od občanů:
Bude podchod pod tratí?
T. Robek vysvětlil, že návrh na podchod nebo nadchod byl součástí petice kvůli zavedení autobusové
linky. Autobus pod viaduktem neprojede a řešením by bylo vytvořit podchod nebo nadchod k nově
zřizované autobusové zastávce v Zagarolské ulici. Je to ještě na dlouho, i když je to již v řešení.
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Podhořany – chodník, situace je zoufalá.
J. Brynda odpověděl, že již odeslal žádost o zřízení bezpečnostního osvětleného přechodu pro chodce.
Občané se ptali, zda má obecní úřad možnost udělat něco se situací kolem nádraží. Přechody občanů
přes koleje. Najít způsob jak tomu zamezit.
Občan upozornil na silnici a úsek za brankou hřiště TJ Dynamo. Spousta automobilů zde nedodržuje
rychlost.
T. Robek odpověděl, že se jedná o pozemky soukromých majitelů, kteří by museli souhlasit s rozšířením
cesty. Nápad je to dobrý, jelikož je cesta hodně využívaná.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání ukončeno v 19:45 hodin.

Zdeněk Schneider
ověřovatel

Tomáš Robek
ověřovatel

Jakub Brynda
starosta obce
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