
Z á p i s

z 83. jednání Rady městského obvodu Střekov,
dne 20. 4. 2022

Přítomni Radní MO Střekov:
Mgr. Peterka
Mgr. Kymličková
Ing. Přibyl
JUDr. Dunaj
Mgr. Železný

Pozdní příchod avizovali: Mgr. Kymličková, Mgr. Železný

Přítomni zaměstnanci ÚMO Střekov:
Ing. Mgr. Slapnička, Ph.D. MPA, tajemník
pí Doškářová, servis vedení
Bc. Francová, vedoucí OSOM
Ing. Horníková, vedoucí FO

Omluveni: ----

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Peterka, místostarosta Mgr. Aleša Kymličková, 
místostarostka

Zapisovatelé: pí Doškářová 
Zahájení

V úvodu schůze předsedající místostarosta Mgr. Pavel Peterka přivítal přítomné, konstatoval, že 
schůze rady byla řádně svolána a je přítomna nadpoloviční většina členů RMO Střekov a tím je 
schůze usnášeníschopná.

Schválení programu

Místostarosta Mgr. Peterka předložil členům Rady ke schválení program 83. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

         

Schválený program:

1. Návrh na provedení rozpočtového opatření (navýšení energií, finanční vypořádání, příjem 
vratky za volby 2021)
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2. Návrh na provedení rozpočtového opatření (pojistné plnění)

3. Dodatek ke smlouvě o dílo (Střekovinky)

4. Zřízení podkladu pro zeleň na Střekovském nábřeží

5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 578 v k. ú. Brná nad Labem

6. Záměr prodeje pozemku p. č. 82/1 v k. ú. Církvice

7. Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 1015/2009/NS a záměr pachtu části pozemku p. č. 
3291/1 v k. ú. Střekov

8. Záměr pachtu/prodeje části pozemku p. č. 3227/1 v k. ú. Střekov

9. Záměr pachtu pozemku p. č. 291 v k. ú. Střekov

10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3877/1 v k. ú. Střekov

11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1148/35 v k. ú. Střekov

12. Záměr Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 19/SML4101/SOV/MAJ

13. Pacht části pozemku p. č. 3293/1 v k. ú. Střekov

14. Záměr pachtu části pozemku p. č. 646/1 v k. ú. Církvice 

15. Záměr prodeje objektu Kamenná 1431/3 včetně pozemků v k.ú. Střekov

16. Prodej pozemků p. č. 659/4 a p. č. 659/2 v k. ú. Církvice 

17. Různé

Hlasování: 1 pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Usnesení č.: 1117/83R/22

1. Návrh na provedení rozpočtového opatření (navýšení energií, finanční vypořádání, příjem 
vratky za volby 2021)

Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru
Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili: p. tajemník, JUDr. Dunaj

Mgr. Kymličková: příchod 14:20

Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1118/83R/22
Návrh na provedení rozpočtového opatření (navýšení energií, finanční 
vypořádání, příjem vratky za volby 2021)

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
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rozpočtové opatření do rozpočtu roku 2022 ve znění:

zvýšení v příjmové části rozpočtu:
92.483,58,- Kč: 508/H000445 Rezerva (výdaje na organizační zabezpečení voleb) § 6402, 
pol. 2226

zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
92.483,58,- Kč: PPR 511/H000099, Rezerva (výdaje na organizační zabezpečení voleb) § 
6409, pol. 5901
83.000,- Kč: PPR 508/H000022, Zálohy na plyn - ÚMO ! 6171, pol. 5153
21.891,- Kč: PPR 503/H000096, Finanční vypořádání minulých let s Magistrátem ÚnL § 
6402, pol. 5367, ÚZ _05_0300

zapojení financování (snížení položky):
104.891,- Kč: PPR 503/H000095, Zapojení rezervy - změna stavu na BÚ, pol. 8115

2. Návrh na provedení rozpočtového opatření (pojistné plnění)
Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1119/83R/22
Návrh na provedení rozpočtového opatření (pojistné plnění)

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

rozpočtové opatření do rozpočtu roku 2022 ve znění:

zvýšení v příjmové části rozpočtu:
110.223,- Kč: PPR 502/H000103 Přijaté pojistné náhrady § 6409, pol. 2322

zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
110.223,- Kč: 511/H000099, Nákup služeb - údržba zeleně, vzhled obce (náklady ÚMO) § 
3745, pol. 5169

3. Dodatek ke smlouvě o dílo (Střekovinky)
Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí správního odboru

Diskuse proběhla.

Mgr. Železný: příchod 14:24

Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Zdržel se: JUDr. Dunaj 
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1120/83R/22
Dodatek ke smlouvě o dílo (Střekovinky)

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) souhlasí
  

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je výroba a distribuce 
radničního zpravodaje STŘEKOVINKY na období duben 2019 – září 2022, uzavřené se 
společností Růžolící chrochtík, spol. s.r.o., se sídlem Noutonická 512/39, 152 00 Praha 5, 
IČ: 26457971, uvedeným v příloze č. 1.

B) pověřuje
  

Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu MO Střekov, k podpisu smluvního vztahu dle bodu A) 
usnesení.

4. Zřízení podkladu pro zeleň na Střekovském nábřeží
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph.D., MPA, tajemník

Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili: Mgr. Kymličková, p. tajemník, Ing. Přibyl

Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Zdržel se: JUDr. Dunaj 

1121/83R/22
Zřízení podkladu pro zeleň na Střekovském nábřeží

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) bere na vědomí
  

výsledek jednání hodnotící komise ze dne 6. 4. 2022 k veřejné zakázce malého rozsahu 
"Zřízení podkladu pro zeleň na Střekovském nábřeží" dle přílohy č. 1.

B) schvaluje
  

zadání realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Zřízení podkladu pro zeleň na 
Střekovském nábřeží" zhotoviteli Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o., IČ 254 75 
819, Dobrná 48, 407 41 Dobrná v celkové ceně 264.497,51 Kč vč. DPH.

C) souhlasí
  

s uzavřením smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Zřízení 
podkladu pro zeleň na Střekovském nábřeží" zhotoviteli Zemní a dopravní stavby Hrdý 
Milan s.r.o., IČ 254 75 819, Dobrná 48, 407 41 Dobrná v celkové ceně 264.497,51 Kč vč. 
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DPH, dle přílohy č. 2.

D) pověřuje
  

Mgr. Pavla Peterku, místostarostu MO Střekov, k podpisu smluvního vztahu dle bodu C) 
usnesení.

5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 578 v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Zdržel se: JUDr. Dunaj

1122/83R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 578 v k. ú. Brná nad Labem

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

záměr prodeje části pozemku p. č. 578 o výměře cca 620 m2 v k. ú. Brná nad Labem.

B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje části pozemku p. č. 578 v k. ú. Brná nad 
Labem informovat žadatelku, paní ************.

 Termín: 20. 5. 2022

6. Záměr prodeje pozemku p. č. 82/1 v k. ú. Církvice
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili: Mgr. Peterka, Bc. Francová

Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Zdržel se: JUDr. Dunaj

1123/83R/22
Záměr prodeje pozemku p. č. 82/1 v k. ú. Církvice

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
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záměr prodeje pozemku p. č. 82/1 o výměře 80 m2 v k. ú. Církvice.

B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemku p. č. 82/1 v k. ú. Církvice 
informovat žadatelku, paní ***********.

 Termín: 20. 5. 2022

7. Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 1015/2009/NS a záměr pachtu části pozemku p. č. 
3291/1 v k. ú. Střekov

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili: JUDr. Dunaj, Bc. Francová, Mgr. Železný, Ing. Přibyl

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1124/83R/22
Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 1015/2009/NS a záměr pachtu části 
pozemku p. č. 3291/1 v k. ú. Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 1015/2009/NS a násl. dodatků, uzavřené s paní 
*******************, na pronájem části pozemku p. č. 3291/1 o výměře 67 m2 v k. ú. 
Střekov, dohodou ke dni 31. 5. 2022.

B) schvaluje
  

záměr pachtu části pozemku 3291/1 o výměře 67 m2 v k. ú. Střekov, za těchto podmínek:

a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10 Kč/m2/rok,
b) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
c) pozemek bude využit za účelem zahrady,
d) zájemce doručí k žádosti o pacht pozemku nabídkovou cenu za 1 m2/rok v zalepené 
obálce označené "PACHT POZEMKU 3291/1 - NEOTVÍRAT", s uvedením jména, 
příjmení a adresy žadatele,
e) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad 
Labem.

C) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
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o usnesení RMO Střekov ve věci ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 1015/2009/NS 
informovat paní ************** a ve věci schválení záměru části pachtu pozemku p. č. 
3291/1 v k. ú. Střekov informovat pana ********.

 Termín: 31. 5. 2022

8. Záměr pachtu/prodeje části pozemku p. č. 3227/1 v k. ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili: Mgr. Peterka, JUDr. Dunaj

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1125/83R/22
Záměr pachtu/prodeje části pozemku p. č. 3227/1 v k. ú. Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

záměr pachtu části pozemku p. č. 3227/1 o výměře cca 1218 m2 v k. ú. Střekov, za těchto 
podmínek:

a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10 Kč/m2/rok,
b) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
c) pozemek bude využit za účelem zahrady s umístěním mobilního domu,
d) zájemce doručí k žádosti o pacht pozemku nabídkovou cenu za 1 m2/rok v zalepené 
obálce označené "PACHT POZEMKU 3227 - NEOTVÍRAT", s uvedením jména, příjmení 
a adresy žadatele,
e) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad 
Labem.

B) schvaluje
  

záměr prodeje části pozemku p. č. 3227/1 o výměře cca 1218 m2 v k. ú. Střekov.

C) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru pachtu/prodeje části pozemku p. č. 3227/1 v k. ú. 
Střekov informovat žadatele, pana **********

 Termín: 20. 5. 2022

9. Záměr pachtu pozemku p. č. 291 v k. ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.
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V diskusi vystoupili: Mgr. Peterka, Bc. Francová

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1126/83R/22
Záměr pachtu pozemku p. č. 291 v k. ú. Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

záměr pachtu pozemku p. č. 291 o výměře 160 m2 v k. ú. Střekov, za těchto podmínek:

a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10 Kč/m2/rok,
b) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
c) pozemek bude využit za účelem zahrady,
d) zájemce doručí k žádosti o pacht pozemku nabídkovou cenu za 1 m2/rok v zalepené 
obálce označené "PACHT POZEMKU 291 - NEOTVÍRAT", s uvedením jména, příjmení a 
adresy žadatele,
e) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad 
Labem.

B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru pachtu pozemku p. č. 291 v k. ú. Střekov 
informovat žadatelku, paní ***********.

 Termín: 20. 5. 2022

10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3877/1 v k. ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili: Mgr. Peterka, Bc. Francová, p. tajemník, JUDr. Dunaj, Mgr. Železný

Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Zdržel se: JUDr. Dunaj

1127/83R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3877/1 v k. ú. Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

záměr prodeje části pozemku p. č. 3877/1 o výměře cca 18 m2 v k. ú. Střekov.
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B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje části pozemku p. č. 3877/1 v k. ú. Střekov 
informovat žadatele, pana ******** a ********************.

 Termín: 20. 5. 2022

11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1148/35 v k. ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili: Mgr. Železný, Bc. Francová

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném návrhu

1128/83R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1148/35 v k. ú. Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) neschvaluje
  

záměr prodeje části pozemku p. č. 1148/35 o výměře cca 1610 m2 v k. ú. Střekov.

B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje části pozemku p. č. 1148/35 v k. ú. 
Střekov informovat žadatele, ************.

 Termín: 20. 5. 2022

12. Záměr Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 19/SML4101/SOV/MAJ
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili: Ing. Přibyl, Mgr. Kymličková, Mgr. Železný, Bc. Francová

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1129/83R/22
Záměr Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 19/SML4101/SOV/MAJ

Rada městského obvodu Střekov po projednání
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A) schvaluje
  

záměr uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 19/SML4101/SOV/MAJ, z důvodu 
prodloužení doby výpůjčky do 31. 12. 2026.

B) souhlasí
  

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 19/SML4101/SOV/MAJ, dle Přílohy č. 
1., po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění, na základě kterého se prodlužuje doba 
výpůjčky do 31. 12. 2026.

C) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci schválení záměru Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 
19/SML4101/SOV/MAJ informovat žadatele, Ústecký kraj a uzavřít s ním Dodatek č. 1.

 Termín: 17. 6. 2022

13. Pacht části pozemku p. č. 3293/1 v k. ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili: Mgr. Kymličková, Bc. Francová

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1130/83R/22
Pacht části pozemku p. č. 3293/1 v k. ú. Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 3293/1 o výměře 150 m2 v k. ú. 
Střekov, ve výši 62 Kč, panem ******************, a to za období od 16. 4. 2022 do 30. 
4. 2022.

B) schvaluje
  

pacht části pozemku p. č. 3293/1 o výměře 150 m2 v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou, s 
výpovědní lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 5. 2022.

Účel pachtu: zahrada.
Celkové roční pachtovné: 1 500 Kč.
Pachtýř: **************, narozen **************, bytem 
***************************** Ústí nad Labem.
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C) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

zabezpečit uhrazení bezesmluvního užívání pozemku panem ********** a uzavřít s ním 
pachtovní smlouvu na pacht části pozemku p. č. 3293/1 v k. ú. Střekov.

 Termín: 29. 4. 2022

14. Záměr pachtu části pozemku p. č. 646/1 v k. ú. Církvice 
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili: Bc. Francová, Mgr. Peterka, Ing. Přibyl, JUDr. Dunaj, p. tajemník

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1131/83R/22
Záměr pachtu části pozemku p. č. 646/1 v k. ú. Církvice 

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

záměr pachtu části pozemku p. č. 646/1 o výměře 95 m2, v k. ú. Církvice, za těchto 
podmínek:

a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10 Kč/m2/rok,
b) pachtovné za pozemek pod stánkem na části pozemku p. č. 646/1 v k. ú. Církvice, bude 
sjednáno v min. výši 6 Kč/m2/den, vždy za období od 20. dubna do 10. října daného 
kalendářního roku,
c) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
d) pozemek bude propachtován za účelem zázemí přilehlého dětského hřiště s doplňkovou 
činností - občerstvením,
e) zájemce doručí k žádosti o pacht pozemku nabídkovou cenu za 1 m2/rok v zalepené 
obálce označené " PACHT POZEMKU 646/1 - NEOTEVÍRAT", s uvedením jména, 
příjmení a adresy žadatele,
f) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad 
Labem.

B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru pachtu části pozemku p. č. 646/1 v k. ú. Církvice 
informovat společnost Baggio s. r. o.

 Termín: 20. 5. 2022

15. Záměr prodeje objektu Kamenná 1431/3 včetně pozemků v k.ú. Střekov

Městský obvod Střekov

Stránka 11 z 13



Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.

Materiál byl stažen z projednání. 

16. Prodej pozemků p. č. 659/4 a p. č. 659/2 v k. ú. Církvice 
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1132/83R/22
Prodej pozemků p. č. 659/4 a p. č. 659/2 v k. ú. Církvice 

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) doporučuje
  

Zastupitelstvu MO Ústí nad Labem - Střekov schválit

prodej pozemků p. č. 659/2 o výměře 23 m2 a p. č. 659/4 o výměře 310 m2, oba v k. ú. 
Církvice, za cenu 117 900 Kč,

kupující:
pan *************, nar. ************, bytem ************************** Ústí nad 
Labem.

B) ukládá
  

Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi

předložit návrh prodeje pozemků p. č. 659/2 a 659/4 v k. ú. Církvice Zastupitelstvu MO 
Střekov k projednání.

 Termín: 29. 6. 2022

  
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemků p. č. 659/2 a 659/4 v k. ú. 
Církvice informovat žadatele, pana ********.

 Termín: 20. 5. 2022

17. Různé
Diskuse proběhla.

JUDr. Dunaj: Poděkoval za velmi rychlou opravu lávky u střekovského železničního nádraží a 
vyzval úřad k zabezpečení prostoru kamerovým systémem. p. tajemník: Prověříme možnosti.
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Mgr. Peterka: Informoval radní ohledně objektu Kamenná. Společnost YMCA Ústí nad Labem má 
zájem o dlouhodobý pronájem. Zvažuje se možnost, že město objekt zrekonstruuje, v případě 
dosáhnutí dotací v rámci brownfieldů.

Mgr. Železný: Vznesl dotaz k úklidu ulice Žukovova, Mgr. Peterka: Ing. Karpíšková informovala, 
že bude uklizeno do konce týdne, a náklady bude MmÚL vymáhat po majiteli.

Mgr. Peterka: Informoval radní o zahájení rekonstrukce podchodu Nová.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Peterka, místostarosta

Mgr. Aleša Kymličková, místostarostka

Mgr. Pavel Peterka
1. místostarosta
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