MĚSTYS

D RNHOLEC

KOSTELNÍ 368, DRNHOLEC 691 83

ZÁPIS
ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉHO DNE 7. ZÁŘÍ 2017 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec řídil starosta městyse Drnholec – pan Jan Ivičič. Starosta zahájil 14.
zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec v 18.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že informace o
konání zasedání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
29.08.2017. Informace byla dále zveřejněna i způsobem v místě obvyklým – v místním rozhlase.
Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl ověřen a je uložen k nahlédnutí na úřadu městyse. Proti zápisu
nebyly vzneseny žádné námitky.
Dále konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Prezenční listina je
součástí zápisu ze zasedání. Ze zasedání se omluvili: Jiří Malík, ing. Bronislav Kocman, ing. Michaela Čápková,
Stanislav Konečný.

SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Starosta seznámil s navrhnutým programem jednání tak, jak byl zveřejněn:
1) Technický bod, schválení programu jednání
2) Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3) Rozpočtové opatření
4) Schválení názvu ulice na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/114 k.ú. Drnholec
5) Majetkové záležitosti – prodeje majetku z vlastnictví městyse Drnholec
6) Diskuse
Starosta vyzval zastupitele k podání návrhů na doplnění či úpravu programu jednání. Žádné návrhy vzneseny
nebyly.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Návrh usnesení č.14/1:
Zastupitelstvo schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec:
1. Technický bod, schválení programu jednání
2. Zpráva o činnosti Rady městyse Drnholec
3. Rozpočtové opatření
4. Schválení názvu ulice na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/114 k.ú. Drnholec
5. Majetkové záležitosti – prodeje majetku z vlastnictví městyse Drnholec
6. Diskuse
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0
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Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu paní Pavlu Suchyňovou a paní Bc. Andreu Španielovou.
Návrh usnesení č.14/2:
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec paní Pavlu
Suchyňovou a paní Bc. Andreu Španielovou.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

Dále starosta určil zapisovatelem Lenku Viceníkovou.
BOD Č. 2 PROGRAMU JEDNÁNÍ: ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od 09.06.2017 do 07.09.2017.
Materiál k tomuto bodu programu:
 zpráva o činnosti rady
 rozpočtové opatření č. 1/2017, 2/2017
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání.
Žádné příspěvky ani připomínky zastupitelé nevznesli. Nikdo z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuse.
Starosta ukončil diskusi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.14/3:
Zastupitelstvo městyse Drnholec bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od
09.06.2017 do 07.09.2017 bez výhrad.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 3 PROGRAMU JEDNÁNÍ: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Starosta seznámil zastupitele s materiálem.
Navržené rozpočtové opatření řeší hlavně pořízení nového cisternového automobilu pro jednotku hasičů v Drnholci
a s tím spojený i příjem dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje a Ministerstva vnitra GŠ HZS.
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení
 rozpočtové opatření č. 3/2017
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání. Žádné příspěvky ani připomínky zastupitelé nevznesli. Nikdo
z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuse. Starosta ukončil diskusi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.14/4:
Zastupitelstvo městyse Drnholec schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017. Schválené rozpočtové opatření
tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0
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BOD Č. 4 PROGRAMU JEDNÁNÍ: SCHVÁLENÍ NÁZVU ULICE NA POZEMCÍCH PARC.Č. 1760/112 A
1760/114 K.Ú. DRNHOLEC
Starosta seznámil zastupitele s materiálem.
Jedná se o nově vzniklou ulici v lokalitě nové výstavby rodinných domů Pod Sýpkou II.etapa.
Název obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství se uvádějí vždy v českém jazyce. Ulice nebo jiná
veřejná prostranství se nepojmenovávají shodnými názvy a ani podle jmen žijících osobností veřejného života §29 odst.1 zákona o obcích.
K podávání návrhů na název nové ulice byla vyzvána i veřejnost prostřednictvím FB. Starosta seznámil zastupitele
s navrženými názvy. Starosta dále vyzval zastupitele, aby se zapojili do diskuse a navrhli nový název ulice. Po
diskusi zastupitelů i přítomných občanů byl vybrán nový název ulice Janečkova, jako výraz uznání a úcty panu
učiteli Jiří Janečkovi, který zemřel v roce 2014.
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č.14/5:
Zastupitelstvo městyse Drnholec schvaluje název ulice na pozemcích parc.č. 1760/112 a 1760/14 k.ú.
Drnholec – Janečkova.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

BOD Č. 5 PROGRAMU JEDNÁNÍ: MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI - PRODEJ MAJETKU Z VLASTNICTVÍ
MĚSTYSE DRNHOLEC
5.1 - ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K JEDNOTCE 559/4 ULICE HRUŠOVANSKÁ Č.POP. 559
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Jedná se o zřízení zástavního práva k jednotce č. 559/4 – pro poskytnutí hypotečního úvěru kupující – Himaľová
Renata, které byl prodej této jednotky schválen zastupitelstvem dne 08.09.2016 (9. zasedání) usnesením č. 9/21.
Úvěr bude poskytnut společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání. Žádné příspěvky ani připomínky zastupitelé nevznesli. Nikdo
z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuse. Starosta ukončil diskusi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 14/6:
Zastupitelstvo městyse Drnholec schvaluje uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce
č.559/4 v bytovém domě č.pop. 559 na ulici Hrušovanská v obci Drnholec, na pozemku parc.č. 424/5, a to
včetně podílu na společných částech domu č.pop.559 o velikosti podílu 1/6 a podílu na pozemku parc.č.
424/5 ve velikosti podílu 1/6, to vše v kat.území Drnholec, a to s UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., IČ:64948242, sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, pro poskytnutí hypotečního
úvěru na koupi předmětné jednotky pro paní Renatu Himaľovou.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0
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5.2 – PRODEJ POZEMKU PARC.Č. 214 K.Ú. DRNHOLEC
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Jedná se o pozemek na ulici Lékárnická. Funkční využití dle platné územně-plánovací dokumentace: Zz – zeleň
zahrad. Sítě TI na pozemku: žádné. Stavby na pozemku: žádné (torzo původního oplocení). Dřeviny na pozemku:
meruňky – 2 kusy stáří cca 20 let – cena dřevin 1.656 Kč.
Záměr prodeje byl schválen radou dne 10.05.2017 usnesením č. 57/8 a byl zveřejněn na úřední desce ode dne
18.05.2017 do 05.06.2017. O předmětný pozemek neprojevil zájem žádný další zájemce.
Návrh kupní ceny:
Cena pozemku v daném místě a čase obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem č. 4758 ve výši 35.035 Kč. Tato
cena je dále navýšena o cenu dřevin 1.656 Kč, a správní poplatek za vklad do KN ve výši 1.000 Kč.
Podklady:
 návrh usnesení
 návrh kupní smlouvy
 situační výkres
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání. Žádné příspěvky ani připomínky zastupitelé nevznesli. Nikdo
z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuse. Starosta ukončil diskusi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 14/7:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 214 kat. území Drnholec
o celkové výměře 245m2 – zahrada, Ing. Liboru Růžičkovi, r.č. 700707/4074, a DiS. Lence Růžičkové, r.č.
755821/4081, oba bytem Palackého 448, Drnholec 691 83 (kupující) za kupní cenu 37.691 Kč(slovy:
třicet-sedm-tisíc-šest-set-devadesát-jedna korun českých). Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou.
Schválené znění kupní smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 1

5.3 – PRODEJ ČÁSTI POZEMKU PARC.Č. 570/1 K.Ú. DRNHOLEC
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Jedná se o část pozemku na ulici Lidická u rodinného domu č.pop. 591. Funkční využití dle platné územněplánovací dokumentace: Du – plochy dopravy. Sítě TI na pozemku: žádné. Stavby na pozemku: žádné. Dřeviny na
pozemku: žádné.
Záměr prodeje byl schválen radou dne 05.06.2017 usnesením č. 59/8 a byl zveřejněn na úřední desce ode dne
09.06.2017 do 26.06.2017. O předmětný pozemek neprojevil zájem žádný další zájemce.
Na oddělení předmětné části pozemku byl vypracován geometrický plán č. 1410-129/2017.
Stanovení kupní ceny:
Jedná se o pozemek, který je a bude i v budoucnu užíván jako ostatní zeleň. Cena pozemku v daném místě a čase
obvyklá byla tedy stanovena obdobným způsobem, jako pozemky sloužící obdobnému účelu – ve výši 143 Kč/m2.
Tato cena je dále navýšena o správní poplatek za vklad do KN ve výši 1.000 Kč.
Podklady:
 návrh usnesení
 návrh kupní smlouvy



Situační výkres
GP č. 1410-129/2017
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Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání. Žádné příspěvky ani připomínky zastupitelé nevznesli. Nikdo
z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuse. Starosta ukončil diskusi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 14/8:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č. 570/1 (ostatní
plocha) kat. území Drnholec o výměře 29m2 – podle geometrického plánu č. 1410-129/2017 pozemek
označený jako parc.č. 570/5 – kupujícím: Ing. Richard Španiel, r.č. 711119/4057, a Bc. Andrea
Španielová, r.č. 735915/1888, oba bytem Lidická 591/43, Drnholec 691 83 (kupující) za kupní cenu 5.147
Kč(slovy: pět-tisíc-sto-čtyřicet-sedm korun českých). Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou. Schválené
znění kupní smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 10
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 1

5.4 – PRODEJ ČÁSTI POZEMKU PARC.Č. 133/1 K.Ú. DRNHOLEC
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Jedná se o pozemek na ulici Palackého u rodinného domu č.pop. 462. Funkční využití dle platné územně-plánovací
dokumentace: Du – plochy dopravy. Sítě TI na pozemku: žádné. Stavby na pozemku: žádné.
Záměr prodeje byl schválen radou dne 10.05.2017 usnesením č. 57/9 a byl zveřejněn na úřední desce ode dne
18.05.2017 do 05.06.2017. O předmětný pozemek neprojevil zájem žádný další zájemce.
Na oddělení předmětné části pozemku byl vypracován geometrický plán č. 1406-67/2017.
Stanovení kupní ceny:
Jedná se o pozemek, který je a bude i v budoucnu užíván jako zahrada. Cena pozemku v daném místě a čase obvyklá
byla tedy stanovena obdobným způsobem, jako pozemky sloužící obdobnému účelu – ve výši 143 Kč/m2. Tato
cena je dále navýšena o správní poplatek za vklad do KN ve výši 1.000 Kč.
Podklady:
 návrh usnesení
 návrh kupní smlouvy



Situační výkres
GP č. 1406-67/2017

Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání. Žádné příspěvky ani připomínky zastupitelé nevznesli. Nikdo
z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuse. Starosta ukončil diskusi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 14/9:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č. 133/1 (ostatní
plocha) kat. území Drnholec o výměře 120m2 – podle geometrického plánu č. 1406-67/2017 pozemek
označený jako parc.č. 133/39 – kupující: Bc. Nikola Saitlová, r.č. 895712/4198, bytem Polní 462,
Drnholec 691 83 (kupující) za kupní cenu 18.160 Kč(slovy: osmnáct-tisíc-sto-šedesát korun českých).
Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou. Schválené znění kupní smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0
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5.5 – PRODEJ ČÁSTI POZEMKU PARC.Č. 668 K.Ú. DRNHOLEC
Starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Jedná se o pozemek na ulici Lidická u rodinného domu č.pop. 338. Funkční využití dle platné územně-plánovací
dokumentace: Zz – zeleň zahrad. Sítě TI na pozemku: žádné. Stavby na pozemku: oplocení, které je ve vlastnictví
kupujícího.
Záměr prodeje byl schválen radou dne 05.06.2017 usnesením č. 59/9 a byl zveřejněn na úřední desce ode dne
09.06.2017 do 26.06.2017. O předmětný pozemek neprojevil zájem žádný další zájemce.
Na oddělení předmětné části pozemku byl vypracován geometrický plán č. 1408-19/2017.
Stanovení kupní ceny:
Jedná se o pozemek, který je a bude i v budoucnu užíván jako zahrada. Cena pozemku v daném místě a čase obvyklá
byla tedy stanovena obdobným způsobem, jako pozemky sloužící obdobnému účelu – ve výši 143 Kč/m2. Tato
cena je dále navýšena o správní poplatek za vklad do KN ve výši 1.000 Kč.
Podklady:
 návrh usnesení
 návrh kupní smlouvy



Situační výkres
GP č. 1408-19/2017

Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání. Žádné příspěvky ani připomínky zastupitelé nevznesli. Nikdo
z přítomných neměl žádný příspěvek do diskuse. Starosta ukončil diskusi k tomuto bodu jednání.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 14/10:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č. 668 (vodní plocha)
kat. území Drnholec o výměře 276m2 – podle geometrického plánu č. 1408-19/2017 pozemek označený jako
parc.č. 668/4 – kupující: Ing. Dalibor Čada, r.č. 610518/0785, bytem Obilní trh 308/2, Veveří, Brno
(kupující) za kupní cenu 40.468 Kč(slovy: čtyřicet-tisíc-čtyři-sta-šedesát-osm korun českých). Jedná se o
cenu v místě a čase obvyklou. Schválené znění kupní smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení bylo přijato.

BOD Č. 5 PROGRAMU JEDNÁNÍ: DISKUSE
Starosta otevřel závěrečnou diskusi.
Paní Suchyňová vznesla dotaz ohledně starého chodníku na ulici Hornická.
Starosta odpověděl: Na jedné straně ulice se dokončuje pokládka nové dlažby, starý chodník na druhé straně ulice
bude rozebrán a odstraněn.
Paní Suchyňová vznesla dále dotaz týkající se kanalizace na Starátku u vinných sklepů.
Starosta odpověděl: V této lokalitě se stavba kanalizace zatím neplánuje.
Dále byl vznesen dotaz ohledně špatného technického stavu stavby sýpky. Zda je možné ze strany městyse nějakým
způsobem vyvinout tlak na vlastníka stavby, aby stavbu opravil.
Starosta odpověděl: V tomto směru má městys velmi omezené možnosti. Lze podat podmět stavebnímu úřadu,
který má tyto věci v kompetenci a může vlastníku stavby nařídit provedení oprav.

Stránka 6 z 8
zápis z 14. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec ze dne 07.09.2017

Další dotaz se týkal plánované stavby kanalizace a silnice na ulici Husova.
Starosta odpověděl: Přes velké problémy administrativního charakteru a potíže se zpracovatelem projektové
dokumentace se konečně podařilo doplnit všechny podklady a vodoprávní řízení bylo již zahájeno. Stavební řízení
pro povolení silnice bude zahájeno v nejbližší době. Bude také zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Zahájení stavby se ovšem v letošním roce už bohužel nestihne.
Ing. Dřevojánek: Dotaz ohledně výsadeb v biokoridorech v k.ú. Drnholec. Spousta dřevin je suchých, některé
stromy jsou vyvrácené, oplocení je v několika místech poškozené. Městys by se měl o výsadby postarat.
Starosta odpověděl: Obnova uschlých porostů, které prováděla dodavatelská firma, už skončila. V letošním suchém
počasí došlo k dalšímu úhynu dřevin, tyto se bude městys snažit postupně obnovovat - ovšem jedná se o výsadby
na cca 60ha pozemků a kapacity městyse na takové práce jsou omezené. V současné době probíhá jednání o externí
spolupráci na zajištění monitoringu stavu dřevin a následném návrhu obnovy uhynulých porostů. Tuto věc městys
řeší v rámci svých kapacit.
Nikdo z přítomných zastupitelů neměl žádný další dotaz nebo příspěvek.
Starosta následně dal možnost přítomným občanům.
O slovo se přihlásil pan Mitischka. Nejprve vznesl dotaz, zda se plánuje chodník na ulici Husova. Provoz na této
ulici je čím dál tím větší, po ulici chodí děti do školy a je to nebezpečné.
Starosta odpověděl: Na ulici Husova se chodník v současné době neplánuje. Opravy chodníků a výstavba nových,
tam kde chybí, se provádí postupně v celém území městyse. Letos se například prováděly opravy chodníku u
autobusové zastávky, na ulici Hornická, připravuje se chodník na ulici Wolkerova. Projektová příprava a získání
potřebných povolení je zdlouhavé a není jisté, zda na ulici Wolkerova bude stavba letos zahájena. Na ulici Husova
se plánuje silnice a kanalizace v horní části ulice a v prostoru vinných sklepů. V dalších opravách silnic a chodníků
se bude pokračovat podle finančních možností městyse.
Pan Mitischka dále vznesl dotaz, zda by na ulici Husova šla umístit značka zákaz vjezdu vozidel na 3,5t.
Starosta odpověděl: Umístění takové zákazové značky je problematické a nezávisí to jen na vůli městyse. Takovou
úpravu provozu musí odsouhlasit Policie ČR a příslušný silniční správní úřad. Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t na
ulici Husova by velmi omezil dopravní obslužnost celé ulice a taková úprava provozu není reálná.
Pan Mitischka dále vznesl dotaz ohledně přechodu z ulice Husova k budově základní školy.
Starosta vysvětlil, že v tomto případě bohužel není možné přechod zřídit do doby, než bude provedena oprava
silnice od křižovatky u hřbitova směrem na Pasohlávky a vybudován podél ní chodník. Problémem je, že tato silnice
není ve vlastnictví městyse, ale Jihomoravského kraje, a pro provedení oprav a vybudování chodníků se zpracovává
dokumentace již několik let. V této věci městys opakovaně kontaktoval Správu a údržbu silnic Břeclav, která má
na starosti správu silnice. Bohužel se při projektové přípravě zjistilo, že se pod částí silnice nachází pozemek
neznámého vlastníka, což komplikuje povolovací řízení. Celá situace se řeší, ovšem je to zdlouhavé a složité. Více
pro řešení tohoto problému městys udělat nemůže.
Pan Mitischka se dále vyjádřil i výsadbám v biokoridorech. Městys by se měl o tyto výsadby postarat.
Starosta se v této věci již vyjádřil. Městys v rámci svých možností bude postupně výsadby obnovovat.
Pan Mitischka dále vznesl dotaz ohledně kontejneru u hřbitova. Zda by nemylo vhodné stávající kontejner nahradit
kontejnery na tříděný odpad. Do kontejneru se odkládá i odpad z domácností nebo provozoven, a zda by nebylo
dobré tu umístit kameru nebo fotopast.
Starosta v této věci uvedl: Tyto problémy jsou bohužel u všech kontejnerů, které jsou po městysi rozmístěny.
Nahrazení jednoho velkého kontejneru několika menšími na tříděný odpad tento problém nevyřeší. Je to v lidech,
a někteří bohužel odloží odpad, jak je napadne. Není v silách městyse toto uhlídat.
Žádné další příspěvky ani dotazy nebyly vzneseny, starosta ukončil diskusi.
Program jednání byl vyčerpán a starosta ukončil zasedání v 19:25.
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Přílohy zápisu:
1) prezenční listina
2) přílohy k jednotlivým usnesením tak, jak je uvedeno v usnesení
Zápis vyhotoven dne : 12.09.2017
Vyhotovila: Viceníková Lenka

Ivičič Jan – starosta městyse ………………………………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Pavla Suchyňová ……………..….………………………………………….

Bc. Andrea Španielová ....…………….………………………………….
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