Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 18. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 25.10.2021 ve 13:00 hod. v jednacím sále
Městského úřadu Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

Josef Kozel; JUDr. Tomáš Plavec; Zdeněk Ryčl; Ondřej Dostál; Ing. Zdenka Sedláčková, Jan Bareš

Omluveni:

Ing. Lenka Ulrichová

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:

Dalimil Nevečeřal, ředitel SPOKUL HM, p.o.

Schválený program:
1.

Zahájení

2.

Kontrola usnesení

3.

Přechod nájmu pp. 1076

4.

Přidělení bytu č. 7

5.

Rekonstrukce čp. 4

6.

Obnova kaple sv. Kříže

7.

Rekonstrukce ulice Čáslavská

8.

Nákup malotraktoru

9.

Přechod pro chodce náměstí Míru

10. Dodatky ke smlouvám na prodej dřeva
11. Sdružení hasičů – historický prapor
12. ZŠ HM – neinvestiční příspěvek
13. ZŠ HM – schválení provozu školní družiny
14. ZUŠ – Žádost o čerpání FI
15. Domov pro seniory – Žádost o navýšení dvou pracovníků
16. Žádost o finanční příspěvek – p. Krotil
17. Schválení programu slavnosti „Rozsvěcení vánočního stromu“
18. Závěr

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města a omluvil nepřítomnou p. Ing Ulrichovou. Přivítal p. Dalimila Nevečeřala,
který byl pozván na jednání rady města. Pan ředitel přiblížil začátek a průběh rekonstrukce předsálí místního kina na
kinokavárnu. Částečně vysvětlil nárůst ceny rekonstrukce a upozornil, že před zahájením rekonstrukce neproběhl řádný
průzkum ceny stavebních a ostatních prací včetně služeb za architekta. V současné době se navýšení cen materiálu a
prací ve stavební části pohybuje na úrovni cca 20 až 30 %. Prohlásil, že jeho původní požadavek před schválením akce

byl 2.260 tis. Kč, radou města bylo schváleno 1.980 tis. Kč. V současné době bude za tuto částku dokončeno předsálí,
bez vybavení. Odhad p. ředitele je, že bude potřebovat dalších cca 300 tis. Kč na vybavení kavárny. V následující etapě
bude potřeba dokončit šatnu pro účinkující. V současné době probíhá výběrové řízení na možného dodavatele. Pan
místostarosta JUDr. Plavec konstatoval, že byly na rekonstrukci použity luxusní materiály-např. světla, dlažba apod. Pan
ředitel se ohradil, že se nejedná o luxusní záležitosti, ale cílem bylo vytvořit hezké prostředí. Už v létě bylo jasné, že ceny
vzrostly a schválené finance nebudou stačit. Paní Ing. Sedláčková požádala o rozčlenění nákladů na 3 položky, které byly
uvedeny v usnesení rady města (stavební úpravy, vybavení nábytkem a zařízení zázemí kina). Na dotaz p. starosty, zda
lze někde ušetřit, pan ředitel neodpověděl. Pan místostarosta Ryčl konstatoval, že už jsou provedeny a objednány práce,
které budou stát 2.010 tis Kč a doporučil neobjednávat nový vývěsní el. štít za 30 tis. Kč. Po této úpravě by práce na
stávající kavárně činily 1.980 tis. Kč. Pan starosta slíbil, že bude zasláno p. řediteli citované usnesení rady města a
požádal ho o rozklíčování konkrétních položek na vybavení předsálí s tím, že od dnešního dne nebudou zatím uvolněny
žádné finance nad částku 1.980 tis. Kč. K tématu cyklostojanů pan ředitel sdělil, že toto rozpočtoval za ceny platné na
jaře letošního roku a při ponížení příspěvku od města nelze akci dle jeho představ realizovat.
Pan starosta poděkoval za účast p. řediteli Nevečeřalovi a informoval o zápisu z jednání dne 13.10.2021, který byl
zveřejněn na úředních deskách a webu města a nebyly k němu připomínky. Navrhl program jednání, který byl následně
všemi přítomnými členy schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení za předcházející období s termínem splnění od 13.10.2021 do 25.10.2021.
Všechna usnesení byla splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2021/321
Rada města Heřmanův Městec
I. bere na vědomí
kontrolu přijatých usnesení s termínem splnění od 13.10.2021 do 25.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3. Pozemek – přechod nájmu st. 1076
Předkládá: Josef Kozel – starosta
Pan starosta předložil žádost paní Vilmy Khaznadarové o přechod nájmu na pozemek p.st. 1076. Ten vlastnila
paní Zlatka Vašíčková, která v roce 2020 zemřela a garáž zdědili paní Vilma Khaznadarová a pan Jaromír
Vašíček. Dědicové garáž prodali panu Milanu Čížkovi, který zároveň podal žádost o uzavření nájemní smlouvy
na tento pozemek. Paní tajemnice upozornila na špatně navržené datum splnění úkolu, proto bylo upraveno
na 6.11. a o takto změněném usnesení bylo hlasováno.
Usnesení č.: R/2021/322
Rada města Heřmanův Městec
I. bere na vědomí
ukončení nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1076 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Zlatkou
Vašíčkovou z důvodu úmrtí
II. doporučuje
uzavření nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1076 o výměře 21 m2 v k.ú. Heřmanův Městec za

cenu 5,- Kč/m2/rok s panem Milanem Čížkem, bytem ***************
III. ukládá
zajistit informování paní Khaznadarové, pana Vašíčka a pana Čížka o výsledku jednání
rady města
IV. ukládá
zajistit vyvěšení záměru na pronájem pozemku parcelní číslo st. 1076
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 6.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

4. Přidělení městského bytu č. 7 na adrese Průhon čp. 446
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta
Pan místo starosta přednesl návrh, aby byt. č. 7 byl nadále po úmrtí p. Kumperové pronajímám jejímu synovi,
který s matkou v tomto bytě žil. Doba nájmu je navržena jako u všech ostatních nájemních vztahů na dobu
určitou do 30.9.2022.
Usnesení č.: R/2021/323
Rada města Heřmanův Městec

.

I. schvaluje
přidělení městského bytu č. 7, I. kategorie, na adrese Průhon čp. 446, H. Městec o velikosti 58,40 m2 od
22.11.2021 do 30.9.2022 za cenu 70,- Kč/m2 Milanu Kumperovi, trvale bytem ***************
II. ukládá
zajistit uzavření nájemní smlouvy s Milanem Kumperou
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká , vedoucí SO
Termín: 22.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

5. Rekonstrukce domu čp. 4 – dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Josef Kozel – starosta
Pan starosta informoval, že předmětem dodatku jsou změny rozsahu prací dle přiloženého soupisu prací.
Změnový soupis prací obsahuje více a méně práce vzniklé při realizaci, opravy či doplnění chybějících položek
ve výkazu výměr dle skutečnosti, odpočty chybných či nevyužitých položek, změny materiálů apod. Celková
cena díla se tímto dodatkem nemění. Doplnil, že předmětem dodatku je i změna doby plnění díla na 471 dnů
od předání staveniště, tj. o 21 dnů proti původnímu termínu z důvodu provádění víceprací spojených
s rekonstrukcí podlahy v průjezdu, projednávání technického řešení uliční fasády a nutné provedení oprav
fasády ve větším rozsahu a další změny. Rovněž došlo k pozastavení provádění části víceprací z požadavku
města do doby schválení předchozího dodatku č. 3 (celkem 56 dnů).
Usnesení č.: R/2021/324
Rada města Heřmanův Městec
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zakázku „Rekonstrukce domu č.p. 4 v Heřmanově Městci na
ZŠ“ se zhotovitelem „Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA – Rekonstrukce domu, Heřmanův Městec“

II. ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zakázku „Rekonstrukce domu č.p. 4 v Heřmanově
Městci na ZŠ“ se zhotovitelem „Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA – Rekonstrukce domu, Heřmanův
Městec“
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6. Obnova kaple sv Kříže – dodatel č. 3 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Josef Kozel – starosta
Pan starosta předložil návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky „Obnova kaple sv. Kříže
v Heřmanově Městci“ se společností WANDEL CZECH s.r.o. Informoval, že předmětem dodatku jsou změny
rozsahu prací na základě skutečností vzniklých při realizaci. Vícepráce zahrnují především zlacení kříže, bourací
a stavební práce související s úpravou menzy na základě objevení přizdívkou zakryté části nástěnné malby,
opravu ostění kolem malby, povrchovou úpravu omítek. V méněpracích jsou odečítané položky, které nebude
zhotovitel provádět - vyklizení interiéru (bylo provedeno městem před zahájením prací), repase dřevěného
stupně (po snížení menzy nebude realizováno).
Usnesení č.: R/2021/325
Rada města Heřmanův Městec
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zakázku „Obnova kaple sv. Kříže v Heřmanově Městci“ se
společností WANDEL CZECH s.r.o.
II. ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zakázku „Obnova kaple sv. Kříže v Heřmanově
Městci“ se společností WANDEL CZECH s.r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7. Rekonstrukce části Čáslavské ul.-příkazní smlouva pro administraci dotace ze SFDI
Předkládá: Josef Kozel – starosta
Pan starosta předložil návrh příkazní smlouvy společnosti PRODIN a.s. na zpracování žádosti o dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury a administraci dotace pro projekt „Zvýšení bezpečnosti podél silnice
I/17 v Heřmanově Městci“. Dotace by se vztahovala na realizaci části stavby „Rekonstrukce části Čáslavské
ulice a zvýšení bezpečnosti podél silnice I/17 v Heřmanově Městci“, pro kterou se dokončuje projektová
dokumentace pro společné povolení. Předmětem celé stavby jsou rekonstrukce chodníků a parkovací plochy
v úseku od Sokolské ulice k železničnímu přejezdu (viz přiložený situační výkres). Celkové náklady jsou zatím
odhadované na cca 17 mil. Kč bez DPH. Doplnil, že žádost o dotaci by směřovala k výzvě na rok 2023
(předpoklad podání žádosti na začátku roku 2023), pro kterou nejsou zatím známá pravidla, předpokládá se
však podobné znění jako v uplynulých letech. Dle pravidel aktuální výzvy je výše dotace až 85 % z uznatelných
nákladů. Ty zahrnují především realizaci chodníků ale např. veřejné osvětlení, parkoviště a zeleň jsou
neuznatelnými náklady.
Usnesení č.: R/2021/326

Rada města Heřmanův Městec
I. schvaluje
uzavření příkazní smlouvy se společností PRODIN, a. s. na zpracování žádosti o dotaci a administraci
dotace na akci „Zvýšení bezpečnosti podél silnice I/17 v Heřmanově Městci“
II. ukládá
uzavření příkazní smlouvy se společností PRODIN, a. s. na zpracování žádosti o dotaci a administraci
dotace na akci „Zvýšení bezpečnosti podél silnice I/17 v Heřmanově Městci“.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

8. Nákup malotraktoru s neseným mulčovacím zařízením
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta
Pan místostarosta Ryčl sdělil, že je potřeba se zabývat zvýšením produktivity práce při údržbě nově vysázených
lesních porostů a navrhl řešení: nákup malotraktoru s neseným mulčovacím zařízením, kterým by se zvýšila
produktivita práce cca 12-15x. Informoval, že od letošního roku jsou plochy v lese připraveny rozdrcením všech
pařezů a zbytků dřevní hmoty po těžbě tak, že nebude problém výše uvedenou techniku použít. Provedl
výpočet návratnosti vložených finančních prostředků do nákupu malotraktoru a mulčovače a provedl výpočet
návratnosti, který byl k dispozici členům rady města. Cena včetně mulčovače by činila celkem 969 tis. Kč,
návratnost 4,5 roku při ručním vysekávání dodavatelským způsobem. Diskuse proběhla nad finančním krytím
nákupu. Členové rady se shodli na lepší formulaci usnesení a po úpravě bylo hlasováno.
Usnesení č.: R/2021/327
Rada města Heřmanův Městec
I. schvaluje
možnost nákupu malotraktoru s neseným mulčovacím zařízením pro městské lesy
II. ukládá
připravit podklady na nákup malotraktoru s neseným mulčovacím zařízením včetně platby v závěru roku
2021
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 22.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

9. Přechod pro chodce na náměstí Míru-přeložka ČEZ Distribuce, a.s.-dodatek č. 3 ke smlouvě
Předkládá: Josef Kozel – starosta
Pan starosta předložil radě města ke schválení návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o realizaci přeložky se
společností ČEZ Distribuce, a. s. Předmětem smlouvy je prodloužení termínu realizace přeložky elektrického
vedení do 15.12.2022, a to z důvodu koordinace s ostatními přeložkami a stavebními úpravami v rámci
realizace úpravy přechodu pro chodce na náměstí Míru (proti budově České spořitelny).
Usnesení č.: R/2021/328
Rada města Heřmanův Městec

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. Z_S24_12_8120063620 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
II.ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. Z_S24_12_8120063620 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. Dodatky ke smlouvám na prodej dřeva ve 4.Q 2021
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta
Pan místostarosta Ryčl sdělil, že je natěženo a bude se prodávat dřevo z městských lesů společnosti
Wood&Paper a.s.. Navrhl proto schválit Dodatek č.4 ke kupní smlouvě č.LW21-444 v množství 200 m3. Rovněž
předložil návrh od společností Stora Enso Wood Products Žďírec s.r.o. na kupní smlouvu č. Z04210113S na
množství 114 m3. Informoval, že ceny dřeva se v průběhu letošního roku postupně zvyšují v nejběžněji
prodávaném sortimentu z 1.570/1.690 na 2.500Kč/m3
Usnesení č.: R/2021/329
Rada města Heřmanův Městec
I. schvaluje
podpis Dodatku č.4 ke kupní smlouvě č.LW21-444 se společností Wood&Paper a.s. IČO 26229854 na
prodej 200 m3 dřeva a Kupní smlouvy č.Z04210113S se Stora Enso Wood Products Žďírec s.r.o., IČO
25264605 na prodej 114m3 dřeva
II. ukládá
zaslat podepsané Dodatky příslušným firmám
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí FO
Termín: 31.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

11. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okres Chrudim – Žádost o použití znaku města
Předkládá: Josef Kozel – starosta
Pan starosta předložil ke schválení žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska- okres Chrudim o použití
městského znaku na historickém praporu okresního sdružení hasičů.
Usnesení č.: R/2021/330
Rada města Heřmanův Městec
I. schvaluje
použití městského znaku na historickém praporu okresního sdružení hasičů
II. ukládá
radnímu města Ondřeji Dostálovi informovat starostu OSH Chrudim, Miroslava Kunharta
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta
Termín: 30.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

12. ZŠ Heřmanův Městec-Žádost o navýšení neinvestičního příspěvku
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta
Pan místostarosta stáhnul tento bod z programu a bude předloženo až po získání dalších podkladů.

13. Schválení provozu školní družiny v době vedlejších prázdnin
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta
Pan místostarosta přednesl návrh ředitelky ZŠ Mgr. Jany Šindelářové o úpravu provozu školní družiny tak, že by
školní družina byla uzavřena v době vedlejších prázdnin, kromě jarních prázdnin a dnů ředitelského volna, kdy by
byla otevřena, pokud zájem projeví alespoň 15 žáků. Dosud byla školní družina uzavřena ve všech dnech
vedlejších prázdnin, takže se jedná o rozšíření služby pro žáky a rodiče.
Usnesení č.: R/2021/331
Rada města Heřmanův Městec
I. schvaluje
Vnitřní řád školní družiny Základní školy Heřmanův Městec-dodatek č.2, ze dne 8.10.2021
II. ukládá
vyrozumět ředitelku ZŠ Heřmanův Městec, Mgr. Janu Šindelářovou
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Termín: 30.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

14. ZUŠ-Žádost o čerpání Fondu investic
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta
Pan místostarosta předložil žádosti ředitele ZUŠ, pana Pavla Starého o čerpání Fondu investic ve výši celkem
58.583,36 Kč na zakoupení tanečních podložek Baletizol pro pobočku Heřmanův Městec a Třemošnice.
Usnesení č.: R/2021/332
Rada města Heřmanův Městec
I. schvaluje
řediteli ZUŠ panu Pavlovi Starému žádosti o čerpání Fondu investic v celkové výši 58.583,36 Kč na zakoupení
tanečních podložek
II. ukládá
dát na vědomí řediteli ZUŠ panu Pavlovi Starému
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí FO
Termín: 4.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

15. Domov pro seniory Heřmanův Městec-Žádost o navýšení počtu pracovníků
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitele Domova pro seniory Heřmanův Městec, Ing. Petra
Mazury o navýšení počtu pracovníků domova pro seniory o dvě místa. Jedno místo je na pracovníka přímé péče,
protože stoupá počet klientů s příspěvkem na péči 3. a 4. stupně. Další místo je plánováno pro pracovnici
v administrativě, kdy stávající pracovnice bude odcházet do důchodu a dojde k přerozdělení pracovních náplní.
Usnesení č.: R/2021/333
Rada města Heřmanův Městec
I. schvaluje
navýšení počtu pracovníků Domova pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec o dvě
pracovní místa od 01.01.2022, dle návrhu ředitele domova pro seniory ze dne 05.10.2021
II. ukládá
vyrozumět ředitele Domova pro seniory Heřmanův Městec, Ing. Petra Mazuru
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí FO
Termín: 31.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. Žádost o finanční příspěvek-p. Krotil
Předkládá: Josef Kozel – starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Jaroslava Krotila o finanční příspěvek na výměnu stávajícího okna
u nájemního bytu v městském domě v Pokorného ulici č.p. 404. V městském bytě je hlášený pouze pan Krotil a
úpravu by chtěl realizovat pro dceru svojí přítelkyně, která k nim jezdí pouze o víkendech na návštěvu a je
imobilní. Správa majetku i správce městského domu s výměnou okna souhlasí, avšak doporučuje provést výměnu
zcela na náklady žadatele.
Usnesení č.: R/2021/334
Rada města Heřmanův Městec
I. neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku panu Jaroslavu Krotilovi na výměnu stávajícího okna za okno s balkónovými
dveřmi do bytu městského domu v Pokorného ulici č.p. 404
II. ukládá
zajistit informování pana Jaroslava Krotila no výsledku jednání rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí SM
Termín: 6.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

17. Schválení programu slavnosti „Rozsvěcení vánočního stromu“
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta

Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil návrh ředitele SPOKULu HM, p.o. na program slavnosti „Rozsvěcení
vánočního stromu“ dne 28.11.2021. Jedná se o rámcový program, který ještě může být upřesněn a v nákladech
ještě nejsou zahrnuty některé položky jako elektroinstalace, případně konferenciér. Navrhl svoje zmocnění
k uzavření smluv s účinkujícími a technikou.
Usnesení č.: R/2021/335
Rada města Heřmanův Městec
I. schvaluje
rámcový program slavnosti „Rozsvěcení vánočního stromu“ dne 28.11.2021 dle přílohy
II. zmocňuje
místostarostu JUDr. Tomáše Plavce k uzavření smluv s účinkujícími a technickými pracovníky
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Termín: 30.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

18. Závěr
Pan místostarosta Ryčl informoval o chystané schůzce na téma odpadového hospodářství. Přednesl stížnost
manželů Plačkových na průsak do jejich sklepa z porušeného kanalizačního vedení. Informoval o odtažení
nepojízdného vozidla a fakturaci za jeho odtah a o setkání se zástupci opozice ohledně kamerového systému.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

