
Zápis
z 19. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 18.09.2017

Přítomni: členové zastupitelstva města
Bedřich Burian, František Čermák (body 1-11, 13-21), Radek Doležal (body 6-21), Pavel
Dvořák, Mgr. Roman Fabeš, Ing. Tomáš Jirásek, Pavel Komín, Ing. Bohumír Krejčí, Mgr.
Jiří Liška (body 6-21), RNDr. Stanislav Máca, RNDr. Pavel Macků, Mgr. Karel Navrátil,
Bohumil Norek, JUDr. Petr Podsedník, Ing. Jiří Pykal, Mgr. Jiří Remeš, Mgr. Ludmila
Švarcová, Jaroslav Švec, RNDr. Miloš Vystrčil

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se
usnášet
Starosta  přivítal  přítomné a  veřejnost.  Oznámil,  že  je  přítomno 17 členů zastupitelstva  města,
omluveni jsou Bc. Miloš Novák a Stanislav Vyvadil, nepřítomni jsou Radek Doležal a Mgr. Jiří Liška,
konstatoval, že ZM je schopno se usnášet.

2) Schválení programu
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM
schopno se usnášet
2) Schválení programu
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové)
4) Informace o ověření zápisu z 18. zasedání ZM
5) Zpráva o činnosti rady města (65. - 69. schůze)
6) Souhrnná zpráva o plnění usnesení za I. pololetí 2017
7) Odkup pozemku p.č.. 7750/1
8) Rybářství Lipnice a.s. - prodej nemovitostí v k.ú. Telč
9) Rybářství Lipnice a.s. - žádost o směnu pozemků
10) Prodej části pozemku parc.č. 7411/1 v k.ú. Telč - žadatel X X X X X X X X X X
11) Prodej části pozemku parc.č. 7516/3 v k.ú. Telč - žadatel X X X X X X X X X X X X X X X X
12) X X X X X X X X X X X X X - nabídka bezúplatného převodu pozemku parc.č. 4642 v k.ú. Telč
13) Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 422/5 - žadatel manželé X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
14) Kraj Vysočina - darovací smlouva na pozemky pro cyklostezku Batelovská
15) MUDr. Tomáš Nosek - odstoupení od záměru výstavby zdravotnického zařízení
16) Závěrečný účet a účetní závěrka, Zpráva o přezkoumání hospodaření, Účetní výkazy včetně
inventarizační zprávy za rok 2016 - Oběhové hospodářství Renesance
17) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka dobrovolného
svazku obcí Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice za rok 2016
18) Ceny města Telče za rok 2017
19) Rozprava
20) Souhrn přijatých usnesení
21) Závěr
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové)
Starosta města navrhl za ověřovatele zápisu RNDr. Pavla Macků a Ing. Jiřího Pykala.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

4) Informace o ověření zápisu z 18. zasedání ZM



Tajemník informoval, že zápis z 18. zasedání ZM byl ověřovateli zápisu panem Bohumírem Krejčím a
panem Petrem Podsedníkem ověřen bez připomínek.

5) Zpráva o činnosti rady města (65. - 69. schůze)
J. Pykal, zastupitel – dotázal se na diskuzi v rozpravě z posledních rad ohledně rekonstrukce střechy
tělocvičny u základní školy v ulici Hradecké a na projekt odbahnění Štěpnického rybníka

starosta – co se týče rekonstrukce střechy tělocvičny, vyskytly se zde po odkrytí vazníků problémy se
statikou. Konstrukce vazníků nebyla schopna udržet rozteč. Bylo tedy nutné udělat opatření, které by
zajistilo  statiku.  Byly  brány  v  úvahu  různé  varianty,  nakonec  statik  navrhl  stažení  oblouků  a
vyztužení zdiva. Vzniknou vícenáklady ve výši cca 260 tis. Kč.

- na Štěpnickém rybníku se musela řešit možná kolize s inženýrskými sítěmi uloženými v hrázi. Po
jednáních se dospělo k řešení umístit jednu výpustní rouru o průměru 1m do spodní a druhou o
průměru 1,7m do vrchní části hráze. Dále se řeší pilotáží neúnosné podloží pod opěrnou zdí a pod
výpustním  objektem.  Vše  je  průběžně  zapracováno  do  dokumentace.  Zítra  proběhne  na  místě
kontrola z Ministerstva zemědělství.

T. Jirásek, zastupitel – dotázal se na usnesení UR 1012-9/66/2017 ohledně FARMY TELČ STUDNICE
a.s. V jaké fázi je projekt?

starosta – nyní je projekt v procesu změny územního plánu. Usnesení řešilo příjezd k pozemkům dle
požadavku KSÚS

T. Jirásek, zastupitel – dotázal se na usnesení UR 1025-8/67/2017 ohledně pronájmu pozemků. Tyto
pozemky souvisí s cyklostezkou?

starosta – jedná se o pozemky v Lipkách, které jsou ve vlastnictví SPÚ a povede po nich cyklostezka

T. Jirásek, zastupitel – o které pozemky se jedná v usnesení UR 1039-15/68/2017

starosta – směna pozemků s Rybářstvím Lipnice a.s. je dnes jedním z bodů k projednání, popsal,
které pozemky se budou směňovat

J.  Pykal,  zastupitel  – v usnesení UR 1030-6/68/2017 byla obsažena úprava dokumentace Senior
rezidence Telč, šlo o něco zásadního?

starosta – dojde ke zmenšení zastavěné plochy areálu, z důvodu převýšení pozemku, prostory z
původní přízemní části se přesunou do vyšších pater. Kapacita a požadované parametry zařízení se
však nezmění

6) Souhrnná zpráva o plnění usnesení za I. pololetí 2017
16:15 přišel R. Doležal a J. Liška, přítomno je 19 členů zastupitelstva

Bez rozpravy.

7) Odkup pozemku p.č.. 7750/1
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec, vedoucí ORÚP

Bez rozpravy.



Úkol: Lenka Komůrková - T/31.10.-uzavřít kupní smlouvu dle UZ 177-7/19/2017-pozemek Českých
drah pro rozšíření parkoviště u nádraží

UZ 177-7/19/2017
Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemku p.č. 7750/1 (ostatní plocha) v k.ú. Telč dle podmínek
předložené kupní smlouvy v příloze č.1 podání 7/19/2017.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

8) Rybářství Lipnice a.s. - prodej nemovitostí v k.ú. Telč
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

T. Jirásek, zastupitel – jaký je záměr s budovou, která je na prodej? Přesunout do budovy odbory
MěÚ Telč?

starosta – v odloučeném pracovišti MěÚ Na Sádkách jsou prostory již nyní dosti stísněné, především
pak na odboru dopravy. Dochází k rozšiřování agend, v brzké době budou moci občané z celé ČR
vyřizovat řidičské průkazy na kterémkoli odboru dopravy. Rádi bychom, aby do budoucna byla celá
státní správa přesunuta Na Sádky

T. Jirásek, zastupitel – úřad je nyní v některých pronajatých prostorách?

starosta – nikoliv, vše je ve vlastnictví města. Úřad sídlí ve 3 budovách – Na Sádkách, na náměstí v
budově radnice a v č. p. 70

T. Jirásek, zastupitel – je cena nemovitosti, kterou bude město kupovat, odpovídající svému stavu?

starosta – je to cena, která byla vyjednaná s druhou stranou

T. Jirásek, zastupitel – v jakém stavu je budova?

starosta – objekt není zateplen, určitě budou nutné některé vnitřní úpravy

T. Jirásek, zastupitel – navrhuje nechat cenu posoudit

starosta – před několika lety, v souvislosti s plánovanými přesuny úřadu, byla cena této nemovitosti
dokonce ve výši 6 mil. Kč. Postupně pak docházelo ke snižování. Měli jsme dokonce i zpracovanou
studii  na vnitřní  úpravy.  Požadovaná kupní cena se tedy výrazně snížila.  Nyní je na nás,  jestli
budeme cenu akceptovat. Majitel je ochoten nemovitost prodat za tuto cenu

J. Pykal, zastupitel – požádal o okomentování čerpání rozpočtové rezervy

L. Komůrková, vedoucí FO – na rezervě po úhradě nemovitosti zůstane částka zhruba ve výši 130 tis.
Kč. Do konce roku předpokládám navýšení částky o 250 tis. Kč, která představuje úhradu od E.ONu
za věcné břemeno. Tudíž by zůstala v rezervě na konci roku výsledná částka okolo 300 tis. Kč

Úkol: Lenka Komůrková - T/30.9.-uzavřít kupní smlouvu dle UZ 178-8/19/2017-koupě budovy Na
Sádkách

Úkol: Lenka Komůrková - T/30.9.-RO dle UZ 178-8/19/2017-koupě budovy Na Sádkách

UZ 178-8/19/2017



Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o koupi nemovitých věcí mezi Rybářstvím Lipnice
a.s. (prodávající) a městem Telč (kupující) ve znění dle přílohy podání 8/19/2017.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 1 500 000 Kč na nákup
nemovitostí od Rybářství Lipnice a.s. (§ 6409, pol. 5901/ § 6171, pol. 6121, 6130).
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

9) Rybářství Lipnice a.s. - žádost o směnu pozemků
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/31.10.-uzavřít směnnou smlouvu dle UZ 179-9/19/2017-Rybářství Lipnice

UZ 179-9/19/2017
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parc.č.  7304/4 o výměře 202 m2 ve vlastnictví
Rybářství Lipnice a.s. za pozemek parc.č. st. 2569 o výměře 216 m2 ve vlastnictví města Telče, vše v
obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

10) Prodej části pozemku parc.č. 7411/1 v k.ú. Telč - žadatel 
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/31.10.-uzavřít kupní smlouvu dle UZ 180-10/19/2017-X X X X X X X X X X

UZ 180-10/19/2017
Zastupitelstvo  města  schvaluje  prodej  části  pozemku  parc.č.  7411/1  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace o výměře cca 189 m2 v obci a k.ú. Telč za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však
250 Kč/m2 panu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

11) Prodej části pozemku parc.č. 7516/3 v k.ú. Telč - žadatel  Telč
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

L. Švarcová, zastupitelka – dotázala na část usnesení „nejméně však za 250 Kč/m2“. O ceně se ještě
bude dále jednat?

starosta – částka bude vycházet ze znaleckého posudku, nebude však nižší než 250 Kč/m2

Úkol: Lenka Komůrková - T/31.10.-uzavřít kupní smlouvu dle UZ 181-11/19/2017-X X X X X X X X X X
X X

UZ 181-11/19/2017
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc.č. 7516/3 ostatní plocha, neplodná půda o
výměře cca 60 m2 za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za 250 Kč/m2 paní X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X za podmínky zřízení služebnosti vedení stávajícího
kanalizačního sběrače přes pozemky ve vlastnictví paní X X X X X X X X X X X X parc. č. 7791, 7792,
7798, 207/8, 7800, 7801 vše v obci a k.ú. Telč
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 3 se zdrželi



12) - nabídka bezúplatného převodu pozemku parc.č. 4642 v k.ú. Telč
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

16:40 odešel F. Čermák, přítomno je 18 členů zastupitelstva

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/31.10.-uzavřít darovací smlouvu dle UZ 182-12/19/2017-přijetí daru od X
X X X X X X X X X X X X

UZ 182-12/19/2017
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemku parc.č. 4642 orná půda o výměře 108 m2 v obci
a k.ú. Telč od paní X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

13) Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 422/5 - žadatel 
 Telč

Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

16:45 přišel F. Čermák, přítomno je 19 členů zastupitelstva

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/30.9.-informovat žadatele dle UZ 183-13/19/2017-neschválení zveřejnění
záměru prodeje pozemku manželům X X X X X X X X X X

UZ 183-13/19/2017
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 422/5 o vým. cca 250
m2 v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 1 pro, 17 proti, 1 se zdržel
Usnesení UZ 183-13/19/2017 nebylo zastupitelstvem města přijato

14) Kraj Vysočina - darovací smlouva na pozemky pro cyklostezku Batelovská
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/31.10.-uzavřít darovací smlouvu dle UZ 184-14/19/2017-přijetí daru od
Kraje Vysočina

UZ 184-14/19/2017
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy s Krajem Vysočina (dárce) na darování
pozemků par.  č.  7482/8,  par.  č.  7482/9  a  dílu  „b“  oddělených  z  pozemku par.  č.  7482/2  dle
geometrického plánu č. 2276-105/2016, vše v k.ú. a obci Telč dle přílohy podání 14/19/2017.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

15) MUDr. Tomáš Nosek - odstoupení od záměru výstavby zdravotnického zařízení
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

X X X X X X X X X X X X X X , žadatelka o pozemek – v podstatě mě tenhle přípis pana Noska ohledně
odstoupení od záměru potěšil. Zhruba od dubna t. r. mám o pozemek zájem a chtěla bych na to i



nadále navázat. Žádost o koupi pozemku si podám znovu. Nemám problém jí podat. Především bych
chtěla, aby zde zaznělo, že mám stále o pozemek zájem

J. Pykal, zastupitel – odstoupení je jasné, uvažuje pan Nosek o výstavbě zdravotnického zařízení jinde?

starosta – dle mých informací má stále zájem poskytovat zdravotní péči v Telči. Předpokládám, že
hledá řešení v rámci stávajícího objektu

UZ 185-15/19/2017
Zastupitelstvo města ruší usnesení UZ 162-11/16/2017 z 24.4.2017.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

16) Závěrečný účet a účetní závěrka, Zpráva o přezkoumání hospodaření, Účetní výkazy
včetně inventarizační zprávy za rok 2016 - Oběhové hospodářství Renesance
Předkladatel: Z pověření RM Pavel Komín, místostarosta

Bez rozpravy.

Úkol: Pavel Komín - T/31.10.-informovat svazek dle UZ 186-16/19/2017- Závěrečný účet a účetní
závěrka, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní výkazy včetně inventarizační zprávy
svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance za rok 2016

UZ 186-16/19/2017
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a účetní závěrku, Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření  a  účetní  výkazy  včetně  inventarizační  zprávy  svazku  obcí  Oběhové  hospodářství
Renesance za rok 2016.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

17) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice za rok 2016
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města

M. Vystrčil, zastupitel – doplnil informace obsažené v podání

Úkol: Roman Fabeš - T/31.10.-informovat svazek dle UZ 187-17/19/2017- Závěrečný účet a účetní
závěrka, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Železnice Kostelec-Slavonice za
rok 2016

UZ 187-17/19/2017
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet,  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní závěrku dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice za rok 2016
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

18) Ceny města Telče za rok 2017
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města

M. Vystrčil, zastupitel – vzhledem ke střetu zájmů, který by mohl vyplynout z mého předsednictví ve
Sdílení o.p.s., se nemohu zúčastnit hlasování

Úkol: Roman Fabeš - T/25.10. - předání Ceny města dle UZ 188-18/19/2017



UZ 188-18/19/2017
Zastupitelstvo města schvaluje udělení Ceny města Telče za rok 2017
Sdílení o.p.s. - za dobrovolnickou činnost a služby v domácí hospicové péči, Klubu filatelistů - za
dlouholetou propagaci města výstavní a sběratelskou činností, X X X X X X X X X X X - za příkladnou
péči o místní hřbitovy, Klubu důchodců - za dlouholetou organizaci aktivit pro seniory
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval

19) Rozprava
V. Švec, vedoucí ORÚP – informoval o probíhajících stavebních pracích ve městě

- rekonstrukce věže sv. Ducha probíhá bez větších problémů dle nastaveného harmonogramu. Působí
zde firma H&B delta. Montáž konstrukce krovu věže probíhá na starém zimním stadionu. Menší části
konstrukce jsou vynášeny zpět nahoru na věž výtahem. Největší části konstrukce budou vynášeny na
věž pomocí vrtulníku. Stále však není určen přesný termín letu vrtulníku, předpoklad je na konci září
potažmo na začátku října t. r. Ukončení akce je stanoveno na polovinu listopadu

- problémy spojené s rekonstrukcí střechy tělocvičny v Hradecké ulici již zde byly nastíněny. Na
základě  doporučení  statika,  byly  závadné  věci  odstraněny.  Do  konce  října  by  měly  být  práce
dokončeny a na začátku listopadu by měla být tělocvična již funkční

-  probíhá  také  rekonstrukce  veřejného  osvětlení  v  ulicích  Špitální,  Luční  a  Příční.  Zde  musí
spolupracovat námi vybraná firma a společnost E.ON, která provádí výkopy k pokládce a následně i
zakomponování kabelizace. Námi vybraná firma provádí pouze pokládku kabelů pro VO. Práce jsou
ukončeny v ulicích Příční a Luční. Nyní se zahajuje s pracemi v ulici Špitální. Předpoklad dokončení
stavby je plánován na konec listopadu 2017

- nyní je prakticky hotové odbahnění Štěpnického rybníka a protlak hráze. Budou zahájeny práce
spojené  se  zpevněním  hráze  a  výstavbou  sdruženého  objektu.  Na  jaře  příštího  roku  bude
rekonstrukce ukončena tak, abychom stihli zadržet vodu z Roštejna

- 21. srpna bylo předáno staveniště „Cyklostezka Lipky“. Doteď probíhaly přípravné práce, zatím
však firma EUROVIA nezahájila  stavební  práce.  Urgujeme jejich zahájení.  Termín dokončení  je
stanoven na konec listopadu

- v pátek 22. 9. 2017 dojde k předání staveniště spojené s akcí „Rekonstrukce kanalizace Batelovská“.
Dojde ke zkapacitnění kanalizace směrem od budoucího DPS. Práce by měly taktéž probíhat do
konce listopadu

- Oranžové hřiště je již v provozu i po četných problémech, které se během stavby vyskytly. Bude se
pouze dodělávat přístupový chodník, který nebyl součástí tohoto projektu, a v zadní části sklad na
nářadí

- Služby Telč provádějí u obřadní síně v Lipkách rozšíření parkoviště

starosta – informoval o výběrovém řízení na post jednatele Služeb Telč spol. s r.o. Popsal proces
výběrového řízení, které bylo ukončeno bez jmenování jednatele, vzhledem k tomu, že jediný zájemce
na post jednatele od svého zájmu ustoupil. Služby Telč nyní mají prokuristu p. X X X X X X , který
zajistí administrativu, a pana X X X X X X X X X , který se postará o technickou stránku chodu
společnosti. Poděkoval oběma pánům za ochotu vést nadále společnost a avizoval další výběrové
řízení, které by proběhlo v následujícím roce



- připomněl čtvrteční slavnostní poklepání základního kamene nového domova pro seniory

- informoval o schválení záměru podpory spolupráce při rekonstrukci sportovního areálu v Hradecké
ulici krajským zastupitelstvem. Jakmile bude hotový projekt, předložíme zastupitelstvu kraje návrh
smlouvy

- upozornil, že příští zastupitelstvo města se bude konat 30. října

místostarosta –  zmínil  radou města schválené memorandum, které se týká budování  překladišť
odpadu

- poděkoval odboru kultury za profesionální zajištění velkého počtu akcí přes prázdniny

- poznamenal, že návštěva z partnerského města Šala se zúčastnila Historických slavností Zachariáše
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna, a poděkoval za účast zastupitelů, kteří se návštěvě také věnovali.
Proběhla i návštěva další delegace, tentokrát však z amerického státu Nebraska, z partnerského
města Wilber, kde žijí krajané

starosta – konstatoval, že se do Šaly jezdí každoročně v červnu. Pokud by měl někdo zájem, může se
návštěvy zúčastnit. Přátelství s městem Wilber funguje zatím pouze na dálku

L. Švarcová, zastupitelka – přivítala rozhodnutí směny pozemků v rámci akce cyklostezka k Roštejnu.
Které pozemky patří městu a které ne?

starosta – všechny pozemky pod cyklostezkou budou města, potřebujeme jen souhlas Krajské správy
a údržby silnic k průchodu pod mostem

T. Jirásek, zastupitel – konstatoval vysoký počet návštěvníků města během prázdnin a upozornil na
nekázeň při parkování. Na červnovém zasedání zastupitelstva jsme řešili upozornění bezohledných
parkujících pomocí lístků. Jak tedy celý proces probíhal a jaký byl výsledný efekt?

starosta – kolegové z úřadu dostali za úkol zpracovat souhrnný materiál ohledně nového systému na
náměstí. Součástí materiálu bude i přehled parkování, který dodají Služby Telč. Pokud máte nějaké
připomínky či nápady, co jak změnit, kontaktujte prosím pověřené zaměstnance

J. Pykal, zastupitel – jak je na tom nájemce s předložením návrhů dalších etap rozšíření Panského
dvora Telč?

starosta – zatím jsme žádný návrh nedostali, opakovaně urgujeme plnění závazků

J. Pykal, zastupitel – zaznamenal, že se řeší nedodělky na zimním stadionu. Čeho se to týká

starosta  –  nejedná se o  nedodělky,  ale  o  závady v  záruční  době případně provozní  záležitosti.
Nastavili jsme určité pokračování kontrolních dnů cca 1 x za čtvrtletí, kde řešíme nápravu těchto
věcí. Nyní řešíme špatně zvolený materiál pro venkovní tribunu, do které nyní zatéká voda. Tento
problém se dostal až do pozice předsoudního sporu mezi dodavateli. Dále řešíme na kontrolním dnu
provozní záležitosti, jako jsou například prokopnuté dveře, odvětrávání apod. Vše řeší dodavatel a
provozovatel na své náklady.

M. Vystrčil, zastupitel – požádal o kontakt ohledně připomínek k parkování



starosta – kontakty na paní Jančurovou a pana Bláhu, který je nyní v pracovní neschopnosti, vám
zašleme

20) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.

21) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům, veřejnosti a zaměstnancům MěÚ za účast.

Zapsala: Bc. Alena Bártů

Konec: 17:20 hod.

Předáno k podpisům 27. září

RNDr. Pavel Macků , v.r.
ověřovatel

Ing. Jiří Pykal , v.r.
ověřovatel

Mgr. Roman Fabeš, v. r.
starosta města

Pavel Komín, v. r.
místostarosta města

Anonymizováno dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.


