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Zápis 
 

ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 16. dubna 2012 v zasedací místnosti 
městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. 

 
Přítomni: 21 členů – dle prezenční listiny, p. tajemník MěÚ 
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák  
 
Zapisovatelka: Petra Jiroušová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 370/Z/160412 – 399/Z/160412 
 
Ověřovatelé zápisu: Ludmila Koláčková, RNDr. Josef Ošťádal  
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  –  20, zdržel se 1  
 
Návrhová komise: PaedDr. Hana Horská, Ing. Pavel Charvát, Milada Horáková  
Pro zvolení návrhové komise – 20, zdržel se 1  
 
 
Starosta města přivítal zastupitele, občany a zaměstnance městského úřadu na jednání 
zastupitelstva města. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno 11.4.2012 a informace o místě a době 
konání zasedání a navrženém programu byla zveřejněna na úřední desce MěÚ 10.4.2012 a 
následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. Na zasedání 
zastupitelstva města je přítomno 21 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.   
 
Starosta města předkládá program: 
 

1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  
1/1. Výsledky Dětského fóra Zdravého města Moravská Třebová 2011 a následné 
ověřovací ankety  
2. Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva 

města 12.03.2012 
3. Jednání s vedoucí České pošty v Moravské Třebové v souvislosti se stížnostmi občanů 

na zdlouhavé a pomalé vyřizování u přepážek  
4. Cena města  
5. Zpráva o výsledku provedené inventarizace hmotného a nehmotného majetku, zásob, 

pohledávek, závazků a cenin ke dni 31.12.2011  
6. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, os stanovení času, ve kterém mohou provozovny 

loterie a jiné podobné hry na území města Moravská Třebová a stanovení míst, na 
kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno  

7. Rozdělení Interního grantu Zdravého města pro jednotlivé aktivity místních 
partnerských organizací Projektu Zdravé město a MA 21 Moravská Třebová  

8. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace – Hřebečský slunovrat  
9. Program regenerace MPR a MPZ v roce 2012  
10. Dražební vyhláška dobrovolné dražby  
11. Dražební vyhlášky dobrovolné dražby  
12. Prodej pozemku parc. č. 1009/2 a 1010/2 vše v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová, část obce Předměstí, ul. Tyršova  
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13. Prodej pozemku parc. č. 2088/45 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Předměstí, ul. Nerudova  

14. Prodej pozemku parc. č. 857/10 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Předměstí, ul. Olomoucká  

15. Prodej pozemku parc. č. 1745/56 a směna pozemků parc. č. 1745/49 a 1745/57 vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dvorní  

16. Prodej id. ½ bytového domu č. p. 148, č. o. 30 na nám. T. G. Masaryka v Moravské 
Třebové  

17. Směna pozemků mezi městem Moravská Třebová a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR  
18. Pozemky parc. č. 746/3 a parc. č. 746/6 v Dlouhé Loučce – historický majetek obce  
19. Návrh na výkup pozemku  
20. Odvolání proti usnesení Rady města Moravská Třebová č. 2004/R/270212  
21. Zpráva o provozu kanalizace a ČOV Moravská Třebová za rok 2011  
22. Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“  
23. Zápis z jednání kontrolního výboru  
24. Zápis z jednání finančního výboru  

 
Návrh změn v programu:   
Tisk č. 22 – třetí v pořadí 
Tisk č. 15 – čtvrtý v pořadí  
Tisk č. 19 – pátý v pořadí  
 
Pro změny – 20, 1 se zdržel  
 
Pro navržený program jako celek – 21  
Přijato usnesení č.  370/Z/160412 
  
Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřen, uložen k nahlédnutí na 
sekretariátu starosty a nebyly k němu podány žádné připomínky, tudíž je považován za 
schválený.  
 
Připomínky a náměty občanů:  
Nechutová – jakým způsobem bude zajištěna kontrola dodržování rychlosti na silnice M. 
Třebová – Tatenice, úsek v Sušicích? 
Starosta – standardními způsoby. Namátkové měření městskou policií a můžeme požádat o 
součinnost PČR. 
Nechutová – k mé nemovitosti vede přípojka. Vede přes několik veřejných sítí a přes cizí 
pozemek. Budu přebírat projektovou dokumentaci a do 60 dnů se má vybudovat přípojka, ale 
odbočka se neplánuje. Nevím, v jaké hloubce ty sítě jsou. Potřebuju mít odbočku hotovou. 
Nepodepíšu něco, co nejsem schopna splnit.  
Sadílek – zítra v Sušicích je meeting s občany, bude tam prostor pro diskuzi a můžeme se 
bavit detailně. Odbočku vysazujeme ze stoky. Příští týden bude harmonogram pro všechny 
části. Vlastní přípojku se určitě vyplatí kopat až po zřízení odbočky.  
Nechutová – na stránkách města nesedí některá čísla z hlediska kanalizace. Měla by sedět a 
navazovat na sebe.  
Sadílek – nevím, co všechno se zveřejňuje. Počty a délky odboček – jsou tam veliké 
odchylky, protože asi třetina se nebude realizovat. Dochází k redukci délek a počtu 
připojovaných nemovitostí.  
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Mačát – co se týče informací na webu – uvedeny základní parametry, které byly zapracovány 
v rámci dotace. V průběhu realizace samozřejmě dochází ke změnám. Průběh výstavby je 
sledován měsíčními zprávami.  
Nechutová – mohla bych mít více připomínek. Je to financováno ze SFŽP. Je jasné, že 
dochází ke změnovým věcem, ale čísla by měli trochu sedět.  
 
 
Tisk č. 1 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 21 
Přijato usnesení č. 388/Z/160412 
 
Tisk č. 1/1 – Výsledky Dětského fóra Zdravého města Moravská Třebová 2011 a následné 
ověřovací ankety  
Pro vzít na vědomí předložené výsledky – 21  
Přijato usnesení č. 390/Z/160412 
 
Tisk č. 2 – Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva 
města 12.03.2012  
Charvát – děkuji, že se po několika měsících podařilo uklidit před mým domem. Nevím, jestli 
to byl úmysl, ale na zbytek Lanškrounské nedošly. S intervalem zhruba dva dny tam jezdí 
zametací vůz. Můj problém jste tím vyřešili. Děkuji.  
Starosta – řešili jsme to s ředitelkou TS.  
Stejný – ne vše je věcí TS. Jsou části, které spravuje správa silnic, a ta neprovedla pravidelný 
jarní úklid, tak jak měla. Nejde jen o stavbu.  
Starosta – minulý týden tady byl ředitel SUS PK a rozpočet SUS s jarním a podzimním 
úklidem nepočítá. Vyčistí kanály na podzim a my na jaře. Město to určitě bude řešit.  
Baslerová – co se týká úklidu Lanškrounská – zlepšilo se to, ale v Sušicích před školkou je to 
katastrofální.  
Horáková – dali jsme to do požadavků samosprávné komise.  
Starosta – je možné, aby na to Ing. Sadílek odpověděl?  
Sadílek – omlouvám se, snažíme se to zabalit. Vyřešila se dešťová kanalizace – akce města. 
Je pravda, že provizoria v dešti nefungují, rychle se to vynáší. Mrzí mě, že jsou na to stížnosti.  
Starosta – řešilo se to, čeká se na přízeň počasí.  
Čištění ulic ve správě SUS, tak jsme dohodnuti, že co nebude stíhat SUS, budeme to dělat 
vlastními silami i za cenu, že nás to bude něco stát, je třeba, aby příjezdové komunikace byly 
čisté.  
Mička – dostali jsme na minulém jednání slib, že ulice bude uklizená, ale opak je pravdou. Za 
to nemůže SUS, je to vlivem výstavby kanalizace, a tak to mělo být uklizeno.  
Starosta - pokud takové věci uvidíte, nenechávejte to na zasedání ZM.  
Mačát – řešit toto na ZM je zbytečné. Hned ten den to nahlaste, když něco uvidíte.  
Mička – proč čekáme na další ZM, jestliže řeknete, že to bude odstraněno, tak proč my máme 
hlídat plnění?  
Starosta – nikoho to nezbavuje možnosti reagovat na vzniklé problémy, které se nemusí 
odkládat.  
Brettschneider – Lanškrounská se čistila dvakrát, je tam velký nános. Čistila se Brněnská, 
Olomoucká. Probíhá blokové čištění středu města a ostatní ulice budou postupně vyčištěné.  
Charvát – pominu-li osobní problém, nemyslím si, že by tady byl extrémní nepořádek, postup 
na Lanškrounské nebyl zrovna šťastný. Celý město zašvihaný není.  
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 20, 1 se zdržel  
Přijata usnesení č. 389/Z/160412  
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Tisk č. 22 – Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“  
Mačát – na minulém ZM jsme jen informovali, že zpráva z února je na webu, ale nebyla 
možná diskuse. Dnes ji máme jako přílohu tohoto tisku, březnová bude zítra na webu. Jako 
součást bychom požádali zhotovitele, aby vysvětlil dvě podstatné změny, které se v projektu 
staly.  
Beyer – prosba, aby firma dala dopředu na vědomí dopravní přerušení.  
Starosta – bylo to na podzim hektické.  
Mička – v čl. 13 jsou konstatovány změny projektové dokumentace. Bylo by možná zpracovat 
přehled významných změn k dnešními dni? Máme za sebou stavbu ČOV, zpracoval by se 
přehled změn projektové dokumentace proti původní dokumentaci. Připravil jsem: ZM ukládá 
radě předložit soupis významných zněm a úprav projektové dokumentace s fin. vyčíslením 
změny a aktualizovaný rozpočet.  
Mačát – je to dobrý návrh, jsme schopni to předložit na příští ZM.  
Pro vzít na vědomí předložené informace, pro uložit radě předložit soupis změn projektové 
dokumentace OUSB  – 21  
Přijato usnesení č. 393/Z/160412, 398/Z/160412  
 
Tisk č. 15 – Prodej pozemku parc. č. 1745/56 a směna pozemků parc. č. 1745/49 a 1745/57 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dvorní  
 
Ing. Sadílek – prezentace změn. 

1) bezvýkopové provedení 500 m kanalizace na počáteční části v Boršově 
2) kmenová stoka D v Udánkách  

 
Změny, které vyžadují řešení na nových pozemcích – nejsou tedy v projektu a vyžadují nákup 
městem.  
 
Diskuze: 
Stejný – doplnění: v Boršově umístění čerpačky je na zbořenisku v baráku, který je na 
křižovatce na Boršov. Udánky jsou v areálu bývalých skleníků.  
Mačát – Boršova se týká tisk č. 19 – potřeba vykoupit pozemek. Udánky jsou tisk č. 15.    
Charvát – dotaz na zhotovitele - co jste zjistili v Boršově, že musíte provést takovou změnu? 
Co je tam za problém.  
Sadílek – jedná se o to, že návrh s technologií jaká je teď předestřena, není realizovatelný. 
Litinové potrubí nejde natáhnout. Je třeba jiná technologie.  
Baslerová – u Udánek bylo napsáno, že se ušetří 3 miliony, kdyby se k tomu kroku 
nepřistoupilo, bylo by to o 3 miliony dražší?  
Mačát – chtěl jsem dodat k předchozímu - správce stavby také říká, že není možné protlak 
realizovat. Je to prozkoumáno ze všech stran.  
Sadílek – 3 miliony úspora- rozdíl mezi vícepracemi, které by vznikly realizací v komunikace 
oproti tomu, které se dají spočítat v té variantě trasy v zelených měkkých površích.  
Baslerová – a bude to ve finále dražší nebo levnější? 
Sadílek – dražší o 12 milionů korun v Udánkách.  
Mička – v tisku zpráva o provozu kanalizace se uvádí, že veškerá rizika v realizaci tohoto 
technického řešení je pospána ve stanovisku, které město obdrželo. Jaká jsou ta rizika? A jaké 
budou náklady v souvislosti se zřízením přečerpávací stanice? 
Sadílek - provozní rizika vyplývají z toho, že se jedná o technologické zařízení. Když dojde 
k přerušení dodávky elektřiny –je tam určitá akumulační nádrž, která je spočítaná podle 
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norem a která asi 8 hodin dokáže zachytávat splašky a potom se začne plnit potrubí a to je ten 
havarijní stav. Provozovatel by v případě výpadku měl použít centrálu a splašky přečerpávat. 
Zřízení jsou podvojena, při servisu nebo výpadku nedochází k ničemu, co by mělo dopad na 
provoz.  
Baslerová – kolik to bude v Boršově? 
Sadílek – v Boršově je to naopak 1,5 milionu dolů.  
Sadílek – aktuálně je 39 změn. Hlavní změny nejsou dosud projednány, není stanovena cena a 
vyjádření fondu. Je snaha pohybovat se v rezervě, která je vysoutěžena. Dodatečně nebude 
úspora, ale bude to tak, jak je to uvedeno v nákladech.  
Charvát – co jsem slyšel, tak je to na reklamaci projektu. Protlak, který projektant namaloval 
nelze realizovat. Přečerpávat celej Boršov? S rostoucíma energiemi a ta čerpací stanice 
nevydrží věčně.  
Starosta – jestliže není jiné řešení, nemám na to co říct.  
Mačát – první, co nás napadlo, je to, že je to reklamace projektu. Ale jít do reklamace je 
nemožné. Přišli bychom o dotaci. Ukázalo se až při realizaci, že je to nerealizovatelné. 
Budeme doufat, že to bude schváleno jako nepředvídatelné okolnosti. Teď zastavit projekt, 
tak to celý zboříme. Myslím, že by to znamenalo, že nedostaneme dotaci. VHOS musí 
upozornit na rizika a potvrdil, že v tom nevidí problém.  
Beyer – byl bych rád, kdyby mně projektant řekl, jak to bude realizovaný, abych to řekl 
občanům.  
Sadílek – není to neobvyklé řešení. Tam, kde to neteče, jsou čerpací stanice. Je to obvyklé 
technické řešení a všude jinde to funguje. Obavy z toho, zda to bude smrdět, nemělo by. Dá se 
zajet podívat se do jiného města. Nepouštět dešťové vody.  
Mička – bude nás to stát prostředky na provoz v budoucnu. Zaráží mě stav v Udánkách, 
hovoří se o nárůstu 12 milionů a měli bychom dostat informaci o tom, z čeho vycházel 
původní projekt a proč máme nárůst 12 mil. aniž by se tam něco dělalo.  
Mačát – pohybujeme se ve výši rezervy, která je plánována. Nesmí být překročena. Úsek 
v Udánkcách – jezdí sem ing. Krátká na dohlídky. Je detailně informována a z jejího pohledu 
je to uznatelné.  
Sadílek – technické zdůvodnění existuje, je to zpracováno formou změnového listu.  
 
Zemánek – všichni se přihlašují technickými poznámkami – je to zbytečné, není omezen 
počet vstupů v diskuzi. Technická slouží pouze k výjimečné situaci, využívejte přihlášení 
k diskuzi. 
 
Pro schválit prodej a směnu pozemků – 21  
Přijata usnesení č. 382/Z/160412, 383/Z/160412 
 
Tisk č. 19 – Návrh na výkup pozemku  
Pro schválit výkup pozemku – 21  
Přijato usnesení č. 385/Z/160412 
 
Tisk č. 3 – Jednání s vedoucí České pošty v Moravské Třebové v souvislosti se stížnostmi 
občanů na zdlouhavé a pomalé vyřizování u přepážek  
Pro vzít na vědomí výsledek jednání – 21  
Přijato usnesení č. 391/Z/160412 
 
Tisk č. 4 – Cena města  
Pro udělit cenu města – 20, proti 1  
Přijata usnesení č.  387/Z/160412 
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Ochod p. Žáček 16:19  
 
Tisk č. 5 – Zpráva o výsledku provedené inventarizace hmotného a nehmotného majetku, 
zásob, pohledávek, závazků a cenin ke dni 31.12.2011  
Pro schválit předloženou zprávu – 20, 1 nepřítomen  
Přijata usnesení č.  371/Z/160412 
 
Příchod p. Žáček 16:22  
 
Tisk č. 6 – Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení času, ve kterém mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry na území města Moravská Třebová a stanovení míst, 
na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno  
Mička – podle daného zákona se to nevztahuje na povolení schválená do 31.12. minulého 
roku. Vztahuje se to na všechno, nebo jen na vybrané činnosti? Mělo by to zaznít, aby občané 
věděli, že dva roky se nebude ještě nic dít. Proč jen MPR, proč nezůstal ten okruh, který byl? 
Starosta – novela nezná tyto pojmy, vzdálenost od některých zařízení. Zabývali jsme se tím 
dlouho, byly i možnosti zakázat to všude, ale shodli jsme se, že nabídneme toto řešení. Jsou tu 
okolnosti, které mají vliv na finanční stránku města.  
Ošťádal – co vedlo vedení k tomu, že je to omezeno časově? Ve dne to nevadí, ale vadí to 
večer. Z mého pohledu to vadí vždy.  
Starosta - je to o bezpečnosti, veřejném pořádku.  
Krejčí – celý návrh se mi nelíbí, finance jsou finance, ale jsou jiné hodnoty a dávám 
protinávrh zakázat automaty v celém městě.  
Charvát – návrh mi nevadí, ale nepochopil jsem ten odklad. Jak budeme tu policejní hodinu 
vymáhat?  
Starota – je otázka, jak řešit dobu od 22 do rána, věřím, že se s tím dokážeme popasovat.  
Mička – na vysvětlení: odkaz na zákon.  
Balerová – Taky jsem chtěla mít protinávrh – zóna se školami. Podpořím návrh Ing. Krejčího.  
Jílek – také jsem chtěl říct, že si vyhláška zaslouží větší diskuzi. Přikláním se k protinávrhu.  
 
Pro protinávrh – 10, proti 5, zdrželo se 6  
Pro schválit OZV – 12, proti 7, zdrželi se 2  
Přijata usnesení č. 372/Z/160412  
 
Odchod Mička 16:32  
 
Tisk č. 7 – Rozdělení Interního grantu Zdravého města pro jednotlivé aktivity místních 
partnerských organizací Projektu Zdravého město a MA 21 Moravská Třebová  
Pro schválit rozpočtové opatření č. 3/2012 – rozdělení Interního grantu – 19, 2 nehlasovali  
Přijata usnesení č. 373/R/160412  
 
Tisk č. 8 – Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace – Hřebečský slunovrat  
Ošťádal – schvalovala se smlouva s obcí Koclířov.. Je to jen na tuto akci? 
Starosta – ano.  
Pro schválit uzavření smlouvy – 19, zdržel se 1, 1 nepřítomen  
Přijata usnesení č. 374/Z/160412  
 
Tisk č. 9 – Program regenerace MPR a MPZ v roce 2012  
Pro schválit příspěvky z rozpočtu města – 20, 1 nepřítomen  
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Přijato usnesení č. 375/Z/160412  
 
Tisk č. 10 – Dražební vyhláška dobrovolné dražby   
Pro schválit dražební vyhlášky – 20, 1 nepřítomen  
Přijato usnesení č. 376/Z/160412  
 
Tisk č. 11 – Dražební vyhláška dobrovolné dražby  
Pro schválit dražební vyhlášky – 20, 1 nepřítomen  
Přijato usnesení č. 377/Z/160412  
 
Příchod Mička 16:37  
 
Tisk č. 12 – Prodej pozemku parc. č. 1009/2 a 1010/2 vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Tyršova  
Pro schválit prodej pozemku – 21 
Přijato usnesení č. 379/Z/160412  
 
Tisk č. 13 – Prodej pozemku parc. č. 2088/45 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část obce Předměstí, ul. Nerudova  
Pro schválit prodej pozemku – 21 
Přijato usnesení č . 380/Z/160412 
 
Tisk č. 14 – Prodej pozemku parc. č. 857/10 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část obce Předměstí, ul. Olomoucká  
Pro schválit prodej pozemku – 20, proti 1  
Přijato usnesení č. 381/Z/160412 
 
Tisk č. 16 – Prodej id. ½ bytového domu č. p. 148, č. o. 30 na nám. T. G. Masaryka 
v Moravské Třebové  
Pro schválit prodej – 20, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 378/Z/160412 
 
Tisk č. 17 – Směna pozemků mezi městem Moravská Třebová a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR  
Pro schválit směnu pozemků – 21  
Přijato usnesení č. 384/Z/160412  
 
Odchod Jílek 16:42  
 
Tisk č. 18 – Pozemky parc. č. 746/3 a parc. č. 746/6 v Dlouhé Loučce – historický majetek 
obce  
Pro vydat souhlas s nabytím pozemku – 20, 1 nepřítomen  
Přijato usnesení č. 386/Z/160412  
 
Tisk č. 20 – Odvolání proti usnesení Rady města Moravská Třebová č. 2004/R/270212 
Pro potvrdit usnesení rady – 18, proti 1, zdržel se 1, nepřítomen 1  
Přijato usnesení č. 399/Z/160412  
 
Příchod Jílek 16:46 
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Tisk č. 21 – Zpráva o provozu kanalizace a ČOV Moravská Třebová za rok 2011  
Mička – chci požádat, aby v další zprávě bychom mohli dostat informaci z VHOSu – 
přečerpávačka boršov  
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 21 
Přijato usnesení č. 392/Z/160412  
 
Tisk č. 23 – Zápis z jednání kontrolního výboru 
Pro vzít na vědomí zápis z jednání, pro vzít na vědomí zprávy z činnosti KV, pro doporučit 
radě města zabývat se doporučeními  - 21 
Přijata usnesení č. 394/Z/160412, 396/Z/160412  
 
Tisk č. 24 – Zápis z jednání finančního výboru  
Zemánek – prosí předkladatele o návrh termínu řešení úkolu. 
Mička – srpen.  
Pro vzít na vědomí zápis z jednání, pro uložit radě zabývat se doporučeními – 21  
Přijata usnesení č. 395/Z/160412, 397/Z/160412  
 
 
Různé: 
Brettschneider – chce apelovat na krajské zastupitele, zda by do města nemohli donést peníze 
na opravu našich komunikací. Ing. Jílek je v komisi pro dopravu. Mohli byste se zeptat, zda 
na kraji leží peníze na opravu komunikací.  
Krejčí – jako předseda finančního výboru tě musím zklamat, volné peníze nejsou.   
Starosta – jednání s Ing. Němcem SUS – naděje je a je to věcí vyjednávání vedení města 
s vedením kraje.  
Mačát – pokusit se něco sehnat, ne se pozeptat. Nejedná se o naše komunikace, ale o 
komunikace kraje. My hledáme veškeré prostředky, abychom Udánky mohli komplet opravit. 
To samé bychom rádi, aby to zajistil kraj. Že to reálné je, nám naději dal Ing. Němec. 
Zastupitelé by měli mít nějaké slovo a snažit se pro město něco udělat. 
Horáková – připojila bych se, přes Sušice je veliký provoz.   
Baslerová - chci se zeptat, Sušice nepatří jen pod kraj, jsou tam i městské komunikace a 
plánuje se něco i v Sušicích?  
Starosta – ano, ale přednost mají páteřní komunikace.  
Mačát – je to detailní rozpočet v několika variantách. Budeme hledat cestu, jak to opravit 
všechno, ale je možné, že některé navazující se nepodaří letos, ale až příští rok.  
Starosta – Děkuji.  
 
Konec 17:00  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Ludmila Koláčková  
 

JUDr. Miloš Izák 
  starosta města 

 
RNDr. Josef Ošťádal      


