Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 2
konaného dne 28.11.2018
Přítomni: Ing. Martin Mach, Jiří Guttenberg ml., Mgr. Marcela Prieložná, Alena Oupická, Jan
Krúpa, Mgr. Hana Nečasová, Martin Kauler, Jiří Guttenberg st., Mgr. David Hanzl, Ing. Jiří Fanta,
Petr Jizba, Tomáš Uher, Václav Háze, František Šulc
Omluveni: Ing. Jaromír Flígl
Zasedání Zastupitelstva města Mšena bylo zahájeno v 17:07 hodin starostou města Ing. Martinem
Machem, který konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno na základě žádosti 1/3 zastupitelů.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Mšeno
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na
elektronické úřední desce.
Pan starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích) a že zápis z minulého zasedání
byl ověřen, vyvěšen a nebyly k němu vzneseny připomínky ani námitky.
Určení ověřovatelů zápisu:
Jiří Guttenberg st., Václav Háze
Určení zapisovatelky:
Iva Dohnalíková
Pan starosta provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání a konstatoval, že některé body
usnesení jsou již splněny a další se plní průběžně.
Schválení programu:
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh programu:
1. Složení slibu nového člena zastupitelstva města
2. Projednání změn v jednacím řádu zastupitelstva města
3. Rozpočtová opatření města na rok 2018
4. Kompetence – rozpočtová opatření, závěrečné rozpočtové opatření, zástupce VH VKM
5. Rozvojové projekty (mj. projednání stavu projektu „II/273 Mšeno, průtah“)
6. Volba členů finančního výboru
7. Volba členů kontrolního výboru
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
9. Různé, všeobecné informace
10. Diskuse
11. Závěr
Složení slibu nového člena ZM – z důvodu neslučitelnosti funkcí rezignovala na funkci zastupitele
paní Vendula Šestáková. Na její místo nastupuje pan Petr Jizba, který byl vyzván ke složení slibu.
Po složení slibu byli zastupitelé vyzvání ke schválení nebo doplnění programu.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Navržený program byl schválen.

2. Projednání změn v jednacím řádu zastupitelstva města
Zastupitelé strany Pro Mšeno předložili návrh jednacího řádu ZM. Návrh byl projednán na RM,
která konstatovala, že návrhy jsou přijatelné kromě dvou bodů, a to ve čl. 4, kdy rada nepovažuje
za nutné, aby se ředitelé PO účastnili každého veřejného zasedání ZM a ve čl. 5, kdy Pro Mšeno
doporučuje, aby jako první bod programu byly zprávy kontrolního a finančního výboru ZM.
Paní Prieložná vysvětlila, že by účast ředitelů PO byla vhodná, aby mohli zodpovídat případné
dotazy. Dále upozornila na čl. 9, kdy by měl předsedající upozornit veřejnost na pořizování
zvukového záznamu. Pan starosta – upozornění na pořizování zvukového záznamu je vyvěšeno
na vstupních dveřích.
Usnesení č. 1/2/2018
ZM schvaluje a vydává jednací řád Zastupitelstva města Mšena.
14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.
3. Rozpočtová opatření rozpočtu města na rok 2018
Pan starosta vysvětluje přítomným důvody schvalování rozpočtových opatření radou města. Minulá
rada již schválila rozpočtové opatření č. 6 a 7. Rozpočtové opatření č. 8 bylo předloženo radě již
po vypršení usnesení minulého zastupitelstva a proto je nyní předloženo ke schválení.
Pan starosta vyzval přítomné zastupitelé k připomínkám k RO.
Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na r. 2018 – bez připomínek.
Usnesení č. 2/2/2018
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na r. 2018 schválené radou města dne
03.10.2018, č. u. 1/90/2018 na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne
12.10.2016 usnesením č. 4/10/2016.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.
Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města na r. 2018
Pan Guttenberg st. žádá o vysvětlení přesunu finančních částek mezi paragrafy 2219 (ostatní
záležitosti pozemních komunikací) a 3612 (bytové hospodářství) a dále navýšení paragrafu 5512
(požární činnost).
Pan starosta – v navrhovaném rozpočtu bylo počítáno s realizací parkoviště u nového zdravotního
střediska. K této akci ale bohužel nedošlo z důvodu navýšení částky, proto tyto uspořené finance
byly použity na výdaje na opravu střechy na čp. 299, kde došlo k navýšení ceny za dílo. Na
paragrafu 5512 se jedná o opravu budovy hasičské zbrojnice, je to spoluúčast města k dotaci.
Pan Hanzl se dotazuje, zda je pravda, že město zaplatilo dvě střešní krytiny. Pan starosta –
původní firma objednala střešní krytinu, která neodpovídala technickým parametrům. Stavební
dozor tuto krytinu zakázal použít. Firma tedy objednala novou, odpovídající. Mezi tím došlo ke
sporu s firmou a odstoupení od smlouvy o dílo. Aby se mohlo dál pokračovat, muselo město
odkoupit střešní krytiny a práce byly zadány jiné firmě. Po dokončení akce dojde k vyčíslení
nákladů a k dalšímu jednání s původní firmou.
Paní Prieložná se ptá na cenu krytiny. Pan místostarosta odpovídá, že asi do 100.000 Kč, pan
starosta upřesňuje cenu cca 250.000,- Kč, pan místostarosta upřesňuje, že tam byly ještě doplňky,
pan starosta upřesňuje cenu, konstatuje, že se nejedná o škodu, ale jedná se o zásoby a že obě
dvě krytiny stály 646.000 Kč.
Krytina je uskladněna a bude použita na opravu střechy na čp. 15, pokud město dostane kladné
vyjádření k použití této krytiny, nebo se prodá.
Pan Guttenberg st. - jestli by bylo možné více rozepsat komentář u rozpočtových opatření.
Usnesení č. 3/2/2018
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, rozpočtu města na r. 2018 schválené radou města
dne 17.10.2018, č. u. 1/91/2018, na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno
dne 12.10.2016 usnesením č. 4/10/2016.
Hlasování:
9 pro, 1 proti (p. Krúpa), 4 se zdrželi (p. Guttenberg st., p. Jizba, Mgr. Prieložná, Mgr. Hanzl).
Schváleno.

Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2018
Pan starosta vysvětlil jednotlivé položky rozpočtového opatření. Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Usnesení č. 4/2/2018
ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření města na rok 2018
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.
4. Kompetence - rozpočtová opatření, závěrečná rozp. úprava, zástupce VH VKM
Závěrečná rozpočtová úprava na konci kalendářního roku
Pan starosta opět vysvětlil problematiku schvalování rozpočtových opatření, poukázal na
doporučení pracovnic KÚ, které provádějí kontrolu hospodaření města, kdy je vhodné pověřit radu
města schvalováním, která se schází častěji než ZM a na konci roku je vhodné pověřit schválením
RO starostu a vedoucí finančního odboru. Jedná se většinou už jen o „kosmetické“ úpravy, kdy je
nutné dorovnat položky a paragrafy do 100%.
Usnesení č. 5/2/2018
ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, starostu města a vedoucí finančního odboru MěÚ Mšeno provedením
závěrečné rozpočtové úpravy na konci kalendářního roku, a to s tím, že zastupitelstvo města
vezme rozpočtové změny na vědomí na nejbližším veřejném zasedání. Zastupitelé obdrží písemný
návrh před schválením starostou města.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.
Rozpočtová opatření – operativní provádění rozpočtových opatření
Pověření RM k provádění rozpočtových opatření. RM má kompetenci ze zákona (§ 102, odst. a)
zákona o obcích). Pan Hanzl upozorňuje, že v uvedeném § 102 je uvedeno „v rozsahu
stanoveném zastupitelstvem obce“ a dotazuje se, jak často se opatření provádějí. Nesouhlasí s
tím, aby RM prováděla rozpočtová opatření bez určeného rozsahu. Zastupitelé nemohou
schválení RO ovlivnit.
Pan Guttenberg ml. - všechna rozpočtová opatření jsou před jejich schvalováním zasílána všem
zastupitelům na vědomí. Mají tedy šanci se k prováděním RO vyjádřit.
Pan starosta odpovídá, že RO se provádějí každý měsíc.
Pan Guttenberg st. upozorňuje, že nechtějí nějak ovlivňovat úpravy příjmů, ale navrhují úpravu
výdajů ve výši 100 tis. Kč. Na to reaguje pan starosta, že příjmy a výdaje musí být vyrovnány a
výše 100 tis. Kč je nízká pro některé změny, jako např. průtokové dotace určené pro DS.
Pokračovala obsáhlá diskuse, kterou pan starosta navrhuje ukončit.
Návrh ukončení diskuse.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 1 zdržel se (p. Guttenberg st.).
Schváleno.
Usnesení č. 6/2/2018
ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, radu města operativním prováděním rozpočtových opatření tak, aby byly
prováděny převody, navýšení a ponížení paragrafů rozpočtu, a to s tím, že zastupitelstvo města
vezme rozpočtové změny na vědomí vždy na nejbližším veřejném zasedání. Zastupitelé obdrží
písemný návrh před schválením radou města ve stejném termínu jako členové rady města.
Hlasování:
9 pro, 4 proti (Mgr. Hanzl, p. Guttenberg st., p. Krúpa, p. Jizba), 1 se zdržel (Mgr. Prieložná).
Schváleno.

Jmenování zástupce města na VH VKM
Usnesení č. 7/2/2018
ZM jmenuje starostu města Ing. Martina Macha zástupcem města Mšena na valné hromady
společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a. s.. Starosta je jmenován zástupcem města na celé
volební období 2018 – 2022.
Hlasování:
13 pro, 1 proti (Mgr. Hanzl), 0 se zdržel.
Schváleno.
Jmenování zástupce města do dozorčí rady Středočeských vodáren a. s.
Usnesení č. 8/2/2018
ZM schvaluje nominaci, navrhuje zástupce města do dozorčí rady Středočeských vodáren a. s.
pana Ing. Jana Bloudka, MBA.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Mgr. Prieložná, p. Jizba).
Schváleno.
5. Rozvojové projekty
Projednání stavu projektu „II/279 Mšeno, průtah“
Sdružení Pro Mšeno předložilo ZM návrh usnesení:
ZM ukládá starostovi města zahájit kroky vedoucí ke změně stavebního povolení tzv. změně
stavby před dokončením. Změnou stavby je myšlena změna povrchu v nájezdech do ulic Žižkova,
Tyršova, Husova. Původní stav - kamenná dlažba, nový stav - asfaltový povrch.
Pan starosta tlumočil tento návrh všem zúčastněným na kontrolním dnu. Všichni dotčení byli proti.
Stavba je před dokončením. Kvůli změnám v projektu by bylo nutné stavbu přerušit a vyvolat nová
jednání. Veřejnost měla možnost se vyjádřit k projektu při veřejném projednávání studie Mělnické
ulice..
Pan Guttenberg st. - jedná se o stavbu ke snížení hlučnosti. Tomuto ale odporuje, že budou
přejezdy z hlavní silnice do vedlejších vydlážděné. Přejezdy z dlažby jsou hlučné, např. náměstí.
Pan starosta opakuje, že v této fázi stavby již nelze dělat žádné změny. U dalších projektů bude
možná diskuse.
Dotazy, zda bude ul. Mělnická průjezdná do konce roku a jak se bude pokračovat v přilehlých
ulicích, zda zde bude dlažba nebo ne ?
Na otevření Mělnické zatím nelze jasně odpovědět, záleží na počasí. Úplné dokončení stavby je
plánováno na jaro. Na další ulice (Žižkova, Tyršova) není v současné době připravený žádný
projekt.
Paní Nečasová – studie na rekonstrukci Mělnické ul. byla schválena ZM (jednohlasně), veřejnost
měla možnost se ke studii vyjádřit, nyní je nutné již stavbu dokončit.
Pan Guttenberg st. - bude do konce roku položena dlažba? Pan starosta – dláždit se začne příští
týden.
Paní Šestáková se dotazuje, zda bude přístup ke hřbitovu.
Pan starosta – během příštího týdne.
Návrh na ukončení diskuse
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 5 se zdrželo (Mgr. Hanzl, p. Krúpa, p. Jizba, p. Guttenberg st., Mgr. Prieložná).
Schváleno.

Usnesení č. 9/2/2018
ZM ukládá starostovi města zahájit kroky vedoucí ke změně stavebního povolení projektu „II/273
Mšeno, průtah“ , tzv. změně stavby před dokončením. Změnou stavby je myšlena změna povrchu
v nájezdech do ulic Žižkova, Tyršova, Husova. Původní stav - kamenná dlažba, nový stav - asfaltový
povrch.
Hlasování:
5 pro, 9 proti (Ing. Mach, Mgr. Nečasová, Ing. Fanta, p. Guttenberg ml., p. Uher, p. Kauler,
p. Háze, p. Šulc, p. Oupická), 0 se zdržel.
Neschváleno.
Spolufinacování projektu „II/273 Mšeno, průtah“
Pan starosta dále informuje o financování Mělnické ul. městem. Akce je financována z rozpočtu
města a úvěrem. Není jasné, zda toto financování bude dostačující, proto žádá zastupitelé o
možnosti použití FRR k financování případných víceprací. Město zažádalo o dotaci na chodníky a
zeleň. Ta by měla být ve výši cca 2 mil. Kč. Pan Guttenberg st. - o jaké více práce se jedná ?
Pan starosta – je nutné zvýšit únosnost podloží, vyměnit některé přípojky. Paní Prieložná – v
projektové dokumentaci nebyla informace o bývalé benzínové stanici ? Pan starosta vysvětluje, že
byl proveden geologický průzkum georadary, který objednalo město. Tento průzkum byl bohužel
stanici neodhalil. Pan Kaulfus upozorňuje, že by na jednání měl být přítomen stavební dozor a
projektant, aby odborně zodpověděli tyto dotazy.
Usnesení č. 10/2/2018
ZM schvaluje spolufinacování projektu „II/273 Mšeno, průtah“ z FRR.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (p. Jizba, p. Krúpa, Mgr. Hanzl).
Schváleno.
Pan starosta vyhlásil desetiminutovou přestávku. Během přestávky odchází Ing. Fanta v 19,39
hodin. Zasedání pokračuje v počtu 13 členů ZM.
6. Volba členů finančního výboru
Na ustavující zasedání ZM byl předsedou zvolen Mgr. David Hanzl.
Návrhy na členy:
Pan Hanzl navrhuje paní Miluši Flíglovou Jizbovou. Paní Nečasová navrhuje Mgr. Jiřinu Trunkovou
a Ing. Lucii Dittrtovou. Paní Oupická pana Tomáše Uhra.
Paní Prieložná navrhuje nejprve stanovit maximální počet členů výborů ZM. Její návrh je 5 členů
vč. předsedy. Pan Guttenberg ml. navrhuje 7 členů.
Usnesení č. 11/2/2018
ZM stanovuje maximální počet členů finančního a kontrolního výboru na 7 (sedm).
Hlasování:
9 pro, 4 proti (p. Guttenberg st., Mgr. Hanzl, p. Jizba, Mgr. Prieložná), 0 se zdržel.
Schváleno.
Pan starosta navrhuje hlasovat o kandidátech do výborů ZM v bloku.
Usnesení č. 12/2/2018
ZM schvaluje, aby hlasování o navržených kandidátech do finančního a kontrolního výboru proběhlo
v bloku.
Hlasování:
6 pro, 5 proti (Mgr. Hanzl, Mgr. Prieložná, p. Guttenberg st., p. Krúpa, p. Jizba), 2 se zdrželi (p.
Háze, p. Šulc).
Neschváleno.

Pan Guttenberg st. navrhuje hlasovat o každém kandidátovi zvlášť.
Usnesení č. 13/2/2018
ZM schvaluje, aby hlasování o navržených kandidátech do finančního a kontrolního výboru
proběhlo samostatně, o každém kandidátovi zvlášť, po jednom.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.
Hlasování o jednotlivých kandidátech do finančního výboru
Usnesení č. 14/2/2018
ZM volí členkou finančního výboru paní Miluši Flíglovou Jizbovou.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.
Usnesení č. 15/2/2018
ZM volí členkou finančního výboru paní Ing. Lucii Dittrtovou.
Hlasování:
8 pro, 1 proti (Mgr. Prieložná), 4 se zdrželi (Mgr. Hanzl, p. Guttenberg st,. p. Krúpa, p. Jizba)
Schváleno.
Usnesení č. 16/2/2018
ZM volí členkou finančního výboru paní Mgr. Jiřinu Trunkovou.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.
Usnesení č. 17/2/2018
ZM volí členem finančního výboru pana Tomáše Uhra.
12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (p. Uher).
Schváleno.
7. Volba členů kontrolního výboru
Na ustavujícím zasedání byl předsedou zvolen Ing. Jiří Fanta a členy p. Václav Novák a pí Jitka
Dlouhá.
Návrhy na doplnění členů: pan Hanzl navrhuje pana Jana Krúpu. Paní Oupická pana Martina
Kaulera. Pan Kauler navrhuje pana Jiřího Říhu. Ten návrh nepřijímá. Pan Krúpa navrhuje pana
Petra Jizbu a pan Guttenberg ml. pana Václava Háze.
Hlasování o jednotlivých kandidátech do kontrolního výboru
Usnesení č. 18/2/2018
ZM volí členem kontrolního výboru pana Jana Krúpu.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (p. Krúpa).
Schváleno.
Usnesení č. 19/2/2018
ZM volí členem kontrolního výboru pana Martina Kaulera.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (p. Kauler).
Schváleno.

Usnesení č. 20/2/2018
ZM volí členem kontrolního výboru pana Petra Jizbu.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (p. Jizba).
Schváleno.
Usnesení č. 21/2/2018
ZM volí členem kontrolního výboru pana Václava Háze.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (p. Háze).
Schváleno.
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Na ustavujícím zasedání byly odsouhlaseny odměny místostarostovi, zastupitelům bez výkonu
funkce a předsedům komisí. Nebyly stanoveny odměny radním. Pan starosta navrhuje radním
3.000,- Kč měsíčně.
Usnesení č. 22/2/2018
ZM stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od ode dne přijetí tohoto
usnesení, tj. od 28.11.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn
(odměn za měsíc) za výkon funkce člena rady města: 3.000 Kč (třitisíce).
Hlasování:
8 pro, 0 proti, 5 se zdrželo (Mgr. Hanzl, Mgr. Prieložná, p. Guttenberg st., p. Krúpa, p. Jizba).
Schváleno.
Komise vždy pracovaly bezplatně. Je možnost na základě žádosti předsedy komise schválit
členům finanční dar na základě odvedené práce v komisi.
Usnesení č. 23/2/2018
ZM revokuje usnesení ZM č. 23/1/2018 ze dne 31.10.2018 a
stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od
28.11.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za
výkon funkce předsedy komise rady města: 0 Kč (nula).
Hlasování:
8 pro, 4 proti (Mgr. Hanzl, p. Guttenberg st,. p. Krúpa, p. Jizba), 1 se zdržel (Mgr. Prieložná).
Schváleno.

9. Různé
Pan starosta informuje o nutné opravě hasičského auta. Protéká cisterna, je potřeba ji vyměnit.
Cena opravy cca 500 tis. Kč. Navrhuje na opravu použít prostředky z FRR.
Usnesení č. 24/2/2018
ZM schvaluje financování opravy cisterny hasičského auta z FRR.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (p. Šulc).
Schváleno.
Trvale jsou také v havarijním stavu vrata u zbrojnice.

Politik MA 21
Usnesení č. 25/2/2018
ZM schvaluje politika zodpovědného za MA 21 pana starostu Ing. Martina Macha.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.
10. Diskuse
Pí Lisá – dotazuje na objekt bývalého ČEZu v Mělnické ulici, zda je pravda, že zde bude ubytovna
pro zahraniční zaměstnance firmy ŠKODA Mladá Boleslav.
Pan starosta již několikrát jednal s majitelem, který ho ubezpečil, že objekt přestavuje na bytový
dům o 4 – 5 bytech. Město nemůže ovlivnit, za jakým účelem bude majitel nemovitost pronajímat
nebo užívat.
Pí Šestáková – dotaz na pana místostarostu. Jaké má úřední hodiny a náplň práce. S čím se na
něj může jako občan obrátit.
P. Guttenberg ml. - pracovní náplň dávají dohromady s panem starostou, pevné úřední hodiny
zatím nemá. Je kdykoli k dispozici na telefonu nebo na e-mailu. V současné době má na starost
rozvoj lokality na Čihadle.
P. Vyhlas – jak je to s čerpadly pro tlakovou kanalizace v Sedlci ?
Pan starosta – zatím jsou majetkem města, budou předány na základě darovací smlouvy a na
přípojku budou sepsány smlouvy o věcném břemeni.
Paní Nečasová tlumočí prosbu paní Janatkové (rehabilitace DS), zda by se nedalo vytvořit před
DS parkovací místo pro invalidy.
Pan starosta – pověřuje pana tajemníka, aby toto projednal s Policií ČR.
Paní Šestáková – proč není výkop ve Stránecké ul. před bývalou autodopravou zadělán asfaltem.
Pan starosta – při asfaltování nezbyl asfalt, bude dokončeno v nejbližší době.
Pan Guttenberg st. - jak se bude pokračovat s prostorem po bývalém ZS, zda se bude čekat na
studii nebo bylo možné tam vytvořit parkoviště.
Pan starosta odpovídá, že můžou připravit na příští zasedání nějaký návrh.
Pan Guttenberg st. - řešení veřejného WC. Navrhuje domluvit se s majiteli restaurace Zlatý lev,
zda by nebylo možné za nějakou finanční kompenzaci používat jejich WC jako veřejné.
Pan starosta – majitel si musí říct, jaké by si představoval podmínky. K jednání byl pověřen pan
místostarosta.
Pan Guttenberg st. upozorňuje na nutnost myslet při zimní údržbě na ulici Stráneckou. Dále žádá,
zda by zde nemohlo být umístěno zrcadlo – křižovatka Jatecké a Stránecké.
Pan starosta – předložit návrh v kterých místech.
Pan Guttenberg st. - dopravní značení na náměstí. Jedná se o značku zákaz vjezdu při
odbočování pro autobusy. Navrhuje toto značení odstranit.
Pan starosta – nutné pro volný průjezd autobusů. Úřad vznese dotaz, co by odstranění značky
způsobilo.
Pan Krúpa – upozorňuje na propadlou dlažbu u kanálu na náměstí.
Pan starosta – ve čtvrtek 29.11. se bude opravovat.

Veřejné zasedání bylo ukončeno ve 20:50 hodin.
Ověřovatelé:
Jiří Guttenberg st., v. r.

….....................................................

Václav Háze, v. r.

….....................................................

Starosta města
ing. Martin Mach, v. r.

…...................................................

