Zápis ze 40. zasedání Zastupitelstva obce Včelná
konaného dne 10.10.2017 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Navržený program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z 39. zasedání ZO
4. Zpráva o daňových příjmech k 30.9.2017
5. Zpráva o plnění rozpočtu k 30.9.2017
6. Rozpočtové opatření č. 16/2017 a 18/2017 (na vědomí) a 19/2017 (ke schválení)
7. Projednání návrhu na pořízení územního plánu Včelná
8. Návrh na odpis majetku – oplocení hřiště ul. Dlouhá
9. Výběr dodavatele vánoční světelné výzdoby obce
10. Výběr zhotovitele projektové dokumentace rekonstrukce komunitního centra
11. Žádost o převod infrastruktury na obec – komunikace a pozemky pod komunikacemi u stavby
5 bytových domů
12. Odkup a směna pozemků pro cyklostezku
13. Zprávy místostarosty obce
14. Zprávy předsedů výborů a komisí obce
15. Různé
16. Diskuze
Přítomní zastupitelé:
1) Mgr. Kamil Feitl – místostarosta
2) Antonín Krajčír
3) Ing. Jan Lexa
4) Ing. Karel Pokorný
5) Miroslava Stránská
6) Michal Šlinc
7) Roman Zajíček – místostarosta

Omluvení zastupitelé:
 Ing. Jarmila Mandžuková
 Ing. Stanislav Pražák
Další zúčastněné osoby:
– zapisovatel Mgr. František Mareš
– 5 hostů dle prezenční listiny

Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
Z jednání se pořizuje zvukový záznam k případné kontrole zápisu.
1. Zasedání zahájil místostarosta Mgr. Kamil Feitl. Přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo je
při 7 přítomných usnášeníschopné. Nepřítomné zastupitele omluvil.
Předsedající navrhuje přidat bod 12 – Odkup a směna pozemků pro cyklostezku.
S tímto doplněním program jednání schválen 7 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Miroslava Stránská a Roman Zajíček
3. Kontrola usnesení z 39. zasedání:
K usnesení č. 2/39/2017 – smlouva o dílo podepsána
K usnesení č. 3/39/2017 – koupě pozemku zatím nezrealizována, je nutná rozpočtová změna
K usnesení č. 4/39/2017 – prodej části vodovodu čekal na posudek, zatím nezrealizován
4. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl podává zprávu o daňových příjmech za září 2017: 2.292 tis. Kč. Loni
to za září bylo o 560 tis. Kč méně. Za 9 měsíců meziročně příjmy vzrostly o 1,74 mil. Kč.
5. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl podává zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.9.2017. Příjmy naplněno
19,59 mil. Kč z rozpočtovaných 21,86 mil. Kč (89,62 %), výdaje naplněno 16,60 mil. Kč
z rozpočtovaných 46,50 mil. Kč (35,70 %). Stav prostředků na účtě obce je 33,5 mil. Kč.
6. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje, že schválil rozpočtové opatření č. 16/2017, jímž
se navyšují výdaje o 30.000 Kč (opravy komunikací).
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Dále informuje, že schválil rozpočtové opatření č. 18/2017, jímž se navyšují příjmy o 28.100 Kč
(především vyšší příjem na dani daň z nemovitých věcí) a navyšují výdaje o 97.080 Kč (především
nové oplocení dětského hřiště a mimořádný příspěvek svazku obcí Blanský les - podhůří).
Zastupitelé berou rozpočtová opatření č. 16/2017 a 18/2017 na vědomí.
Dále Mgr. Kamil Feitl představuje návrh rozpočtového opatření č. 19/2017, kterým se navyšují
příjmy o 22.000 Kč a výdaje o 966.600 Kč (především na nákup pozemku za 738 tis. Kč
a na pořízení trávníku na dětské hřiště).
Návrh usnesení č. 1/40/2017: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření
č. 19/2017, kterým se navyšují příjmy o 22.000 Kč a výdaje o 966.600 Kč." schválen
hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
7. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje o možnosti aktualizace územního plánu po pěti letech.
Proběhlo jednání se zpracovatelkou současného ÚP. Doporučeno zpracovat celý nový územní
plán. Zpracovatele ÚP bude třeba vybrat ve výběrovém řízení.
Michal Šlinc doplňuje, že Magistrát města České Budějovice jako pořizovatel vypíše zadání ÚP,
na jehož základě bude výběrové řízení na zhotovitele provedeno. Zastupitelé nemají námitek, dáno
hlasovat o zahajovacích úkonech pořízení nového územního plánu.
Návrh usnesení č. 2/40/2017: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje návrh na pořízení
územního plánu Včelná (dále jen „ÚP“) z vlastního podnětu dle § 44 odst. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“)." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Návrh usnesení č. 3/40/2017: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje pořizovatele ÚP, kterým
bude na žádost obce v souladu s § 6 odst. 1 stavebního zákona Magistrát města České
Budějovice, odbor územního plánování." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Návrh usnesení č. 4/40/2017: "Zastupitelstvo obce Včelná určuje zastupitelem pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚP dle § 47 odst. 1, § 47 odst. 4, § 49 odst. 1 a § 53
odst. 1 stavebního zákona místostarostu Mgr. Kamila Feitla." schválen hlasováním 6 pro – 0
proti – 1 se zdržel (Mgr. Kamil Feitl).
Návrh usnesení č. 5/40/2017: "Zastupitelstvo obce Včelná ukládá místostarostovi Mgr.
Kamilu Feitlovi zaslat pořizovateli žádost o zajištění pořízení ÚP a zajistit uzavření smlouvy
s vybraným projektantem ÚP, kterým bude autorizovaný architekt dle § 17 písm. a) zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů."
schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Ing. Karel Pokorný se táže, zda si Magistrát města ČB vyžádá od obce podklady, nebo zadání
vytvoří sami.
Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že obec své požadavky vysloví, ale velikost řešené plochy bude záviset
také na nových předpisech ohledně zřizování zastavitelných ploch.
Přítomný host Petr Voves potvrzuje, že zájmem státu je dnes zastavovat vnitřek obce, nikoli
rozšiřování do krajiny. Občanům by mělo být dáno na vědomí, že mohou vznášet připomínky k ÚP.
Přítomný host Ing. Jiří Šinogl z firmy A+Future s.r.o. se ptá, co bude se zrušenou změnou č. 1
ÚP. S pořizováním nového ÚP by měla probíhat zároveň paralelně oprava změny č. 1 a její
opětovné uvedení v činnost. Nevidí zastupitelstvo činit po zrušení změny č. 1 ÚP žádné nápravné
kroky.
Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že obec se rozhodla nedělat změnu, ale nový územní plán.
Přítomný host Ing. Jiří Šinogl uvádí, že nový územní plán bude trvat několik let, kdežto změna
č. 1 by trvala jen několik měsíců. Dle něho by se dala chyba ve změně č. 1 opravit a znovu schválit.
Táže se, zda si je obec vědoma, že jeho firmě vznikla zrušením změny č. 1 ÚP majetková újma
ve výši rozdílu mezi cenou stavebního a nestavebního pozemku a kompenzaci může vyžadovat
po obci.
Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že tuto připomínku bere obec na vědomí. Obec nechce změnu č. 1 ÚP
opravovat.
Přítomný host Ing. Jiří Šinogl chce uvést do zápisu, že jeho poškozená firma s tímto řešením
zásadně nesouhlasí.
Michal Šlinc uvádí, že obec se možná dokonce rozhodne, že pozemek nebude nadále stavební.
Přítomný host Ing. Jiří Šinogl reaguje, že v tom případě to chce slyšet rovnou, aby se podle toho
zařídil a začal činit odpovídající kroky. Nechce být 'voděn za nos' několik let.
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Místostarosta Roman Zajíček reaguje na pana Šinogla slovy: nevyhrožujte nám, netlačte na nás
a nedoporučujte, co máme dělat. Jestli chcete zahájit nějaké kroky, tak je zahajte.
Přítomný host Ing. arch Vojtěch Vít připomíná, že pořizovatelem změny č. 1 ÚP bylo město
České Budějovice, nikoli obec. Nesouhlasí, že by se měla dělat změna č. 1 paralelně s novým ÚP,
časově by to dle něho nebylo příliš rozdílné.
Antonín Krajčír připomíná, že územní plán vznikal za minulého zastupitelstva, současní
zastupitelé se k nastalé situaci chtějí nějak postavit, ale rozhodli se, že proti rozhodnutí krajského
úřadu nepůjdou.
Probíhá další výměna názorů mezi panem Šinoglem a Antonínem Krajčírem.
Přítomný host Ing. Jiří Šinogl uvádí, že argumenty stěžovatelů na změnu č. ÚP nebyly přijaty,
ale při přezkoumání byl zjištěn poměrně triviální nesoulad mezi textovou a grafickou částí, což by
se dalo napravit.
Roman Zajíček potvrzuje, že zastupitelé cestou navrhovanou panem Šinoglem nepůjdou a budou
dělat nový územní plán.
Přítomný host Ing. Jiří Šinogl uvádí, že se poradil s právníkem a termínově je mezi změnou
oproti novému ÚP rok rozdíl. Chce, aby mu zastupitelé určitě řekli, že na jeho pozemku výstavbu
nechtějí, jak někteří již víceméně naznačili.
Antonín Krajčír uvádí, že je možné, že zástavba tam nebude povolena, ale možná i ano. Dnes,
na začátku procesu pořízení nového ÚP, nelze říct, jaký bude režim pozemku. Podnikatelský plán
někdy vyjde, a někdy nevyjde.
Mgr. Kamil Feitl rekapituluje, že padlo rozhodnutí, že se bude připravovat nový územní plán.
Jakékoli přísliby současného zastupitelstva by nebyly ani podstatné, vzhledem k obměně
zastupitelstva po volbách.
Přítomný host Ing. Jiří Šinogl uvádí, že neblahou skutečností je, že se územní plány
v Jihočeském kraji často ruší skrze přezkumy, a on možná bude čekat na nový územní plán několik
let.
Přítomný host Ing. arch Vojtěch Vít uvádí, že proto ale obce nepřestanou vyhotovovat územní
plány. Dle něho je za chyby v územním plánu zodpovědný pořizovatel, což je město České
Budějovice.
Přítomný host Pavel Svoboda uvádí informace o vývoji budoucí okružní křižovatky pod Včelnou,
vůči níž jako developer okolních pozemků podávali námitky. Táže se, jaké je stanovisko obce k této
křižovatce, resp. její nové variantě. Neví, zda má boj proti křižovatce z jeho strany vůbec smysl.
Michal Šlinc za sebe odpovídá, že by bylo velmi nešťastné, kdyby obec bojovala s Jihočeským
krajem.
Přítomný host Ing. arch Vojtěch Vít se tedy táže, zda obec tuto variantu již akceptovala.
Michal Šlinc jako projektant dopravních staveb nespatřuje z technického hlediska v projektu nic
špatného. Z technického hlediska nám kraj vyhověl protihlukovou stěnou i mostem pro cyklostezku.
S krajem obec vede v současné době jednání o rekonstrukci hlavního průtahu obcí.
Ing.Karel Pokorný uvádí, že problém je urbanistické řešení obrovské zahloubené a nákladné
křižovatky, která na dalších sto let oddělí město od naší obce. Proti původní variantě ze Studie
proveditelnosti nebylo námitek.
Michal Šlinc uvádí, že by mu ani nevadilo, kdyby tangenta a silnice do Českých Budějovic se
křížily mimoúrovňově bez křižovatky. Na dálnici by se najíždělo trochu delším nájezdem a bylo by
to levnější řešení. Ale s tím obec mnoho neudělá.
Diskuze o územním plánu končí a diskutující hosté Ing. Jiří Šinogl, Pavel Svoboda a Ing. arch.
Vojtěch Vít odcházejí.
8. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje o potřebě odepsat staré oplocení dětského hřiště, když se
do majetku zavádí nové. Pořizovací cena byla 26.373 Kč.
Návrh usnesení č. 6/40/2017: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis majetku obce –
'Oplocení hřiště ul. Dlouhá' inv. č. 1976 v pořizovací hodnotě 26.373 Kč." schválen hlasováním
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
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9. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl představuje zápis výběrové komise na veřejnou zakázku "Vánoční
světelná výzdoba obce". Nabídku podalo 6 firem. Komise byla tříčlenná. Předseda komise Ing. Jan
Lexa informuje, že dvě firmy splnily beze zbytku podmínky výběrového řízení: MK-mont
illuminations s.r.o. a Repam Elektro. Repam je o 40 tisíc dražší, ale ozdoby jsou větší a je to místní
firma, což usnadní servis.
Michal Šlinc se táže, zda obec chce světelnou výzdobu vůbec pořizovat. Mgr, Kamil Feitl odpovídá,
že v rozpočtu je na to pamatováno 400 tisíci korunami. Nabídky jsou nyní kolem 200 tis. Kč bez
DPH.
Návrh usnesení č. 7/40/2017: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodavatele vánoční
světelné výzdoby obce firmu REPAM ELEKTRO s.r.o., IČ 00514136, Pod Stromovkou 202,
Litvínovice." schválen hlasováním 6 pro – 0 proti – 1 se zdrželi (Ing. Karel Pokorný).
10. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl předkládá k rozhodnutí zastupitelstva zápis výběrové komise
na dodavatele projektu rekonstrukce komunitního centra. Vzhledem k požadovaným termínům
realizace podal nabídku jenom jeden subjekt. Výše nabídky za zpracování projektu ve stupních
ke stavebnímu povolení a provádění stavby, včetně inženýringu a správních poplatků je 868.000 Kč
bez DPH. Rozhodnutí bylo na minulém zasedání odloženo. Nyní je přítomen projektant z Ateliéru
JL pan Radek Lavička.
Místostarosta Roman Zajíček by chtěl, aby potenciální projektant a autor studie nejdříve projekt
trochu představil.
Přítomný host pan Radek Lavička uvádí, že v současnosti především vchod je ušláplý
a zasunutý, což chtěli projektanti změnit. Vstupní část je navržena zcela nová, z lepených
dřevěných nosníků. Dále detailně popisuje jednotlivá technická řešení.
Největší problémy jsou statika krovu a silnoproudé rozvody, které novým záměrům nevyhovují.
Roman Zajíček se táže, zda projekt umožní akce i pro méně lidí.
Odpovědí p. Lavičky je, že je ve studii navržena klubovna pro 40 lidí, která má variabilní
uspořádání. Hlavní sál však není příliš ekonomické se snažit přepažovat, a to vzhledem k jeho
výšce. Při nízkém přepažení by nešlo dvě části sálu zvukově oddělit.
Michal Šlinc uvádí, že situovat parkování hostů za KD není moc dobré, protože tam má obec
technické zázemí s novou garáží na komunální techniku. Spíše by bylo vhodné vymezit nějakou
novou plochu pro občanskou vybavenost – parkování – v územním plánu.
Na dotaz ing. Karla Pokorného pan Lavička uvádí, že u navržené ceny projektu bylo vycházeno
z předpokládaných nákladů stavby, které jsou velmi hrubě kolem 13 mil. Kč.
Roman Zajíček se táže, jak rychle by projekt vyhotovili. Pan Lavička uvádí, že bude povolováno
v režimu spojeného územního a stavebního řízení. Na prováděcí projekty jsou určeny 4 měsíce.
Přítomný host Petr Voves se táže, zda má obec náhradní řešení volební místnosti v případě déle
trvající rekonstrukce KD.
Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že ano, volit by se dalo v budově obecního úřadu.
Mgr. Kamil Feitl uvádí, že není pravděpodobné, že by příští zastupitelstvo chtělo projekt měnit,
a prostředky na projekt by tak byly vydány zbytečně. Bylo by to řešení na generaci dopředu, projekt
je třeba mít připraven pro případ vypsání dotací. Předsedající vyzývá ostatní zastupitele k vyslovení
jejich názoru.
Přítomný host pan Lavička nechce obhajovat svoji nabídkovou cenu, ale přislibuje, že projekt
bude proveden kvalitně, a stavební firma tak bude mít kvalitní podklady, takže nebude mít příliš
prostoru pro navyšování cen.
Roman Zajíček uvádí, že se mu studie líbí, kulturní dům si rekonstrukci zaslouží, lidé se zde
potkávají a pokračoval by v realizaci projektu dále.
Michal Šlinc by také pokračoval. Když se seznámil s konkrétními položkami, je cenová hladina
projektu v běžných mezích.
Ing. Jan Lexa by také nechal projekt zpracovat, i když by bylo lépe vybírat z více nabídek.
Miroslava Stránská by také pokračovala, kvalitní projekt je základem.
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Návrh usnesení č. 8/40/2017: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zhotovitele projektové
dokumentace rekonstrukce komunitního centra ATELIER JL – volné sdružení architektů,
Na Pískách 7, Praha 6, Ing. Jan Javůrek, IČ 16075463, Ing. Radek Lavička, IČ 67110185."
schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
11. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl předkládá aktualizovanou žádost developera 5 bytových domů
pod tratí o převzetí vybudovaných komunikací obcí. Jednalo by se o bezplatný převod.
Návrh usnesení č. 9/40/2017: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje bezplatný převod
veřejného vodovodu, kanalizace, plynovodu, veřejného osvětlení, komunikací a chodníků,
protihlukové stěny a retence dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 700/1, 701/1, 701/33,
707/16 od společnosti HOME PORT REAL s.r.o., IČ 28084781, U Pily 636, České Budějovice."
schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Dále místostarosta Mgr. Kamil Feitl předkládá žádost o bezúplatný převod části protihlukové zdi u
bytových domů na obec.
Návrh usnesení č. 10/40/2017: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje bezúplatný převod
protihlukové stěny na pozemcích parc. č. 719/24 a 719/7 v k.ú. Včelná do majetku obce
Včelná od společnosti MKM REAL s.r.o., IČ 01669401, U Pily 636, České Budějovice."
schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
12. Michal Šlinc informuje, že je třeba vykoupit dva soukromé pozemky na cyklostezku. Požadavkem
vlastníků je protihluková stěna. Jeden z pozemků by se dal získat směnou za část obecního
pozemku. K tomu by bylo třeba schválit záměr směny.
Návrh usnesení č. 11/40/2017: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr směny části
obecního pozemku parc. č. 723/13 o výměře 66 m2 za část pozemku parc. č. 723/209 v k.ú.
Včelná o výměře 66 m2 ve vlastnictví Ludmily Zellner Rotbauerové, Dolní 607, Včelná."
schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
13. Zprávy místostarostů obce:
a) Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR.
b) Místostarosta Mgr. Kamil Feitl představuje návrh pachtovní smlouvy obdržený od manželů
Musilových ve Čtyřech chalupách. Obec by po odkoupení pozemků v trase nově vybudované
kanalizace obratem tyto původním vlastníkům za symbolickou cenu opět propachtovala, čímž
by se nemusely přesunovat ploty. S ploty by se manipulovalo až v případě poruchy.
Michal Šlinc upřesňuje, že fyzicky je kanalizace umístěna pouze na pozemku pana Mrkvičky
a Polesného. Na ostatních pozemcích se nachází jen ochranné pásmo.
Zastupitelé považují toto řešení za pro obec schůdné a v tomto smyslu budou dotčení vlastníci
pozemků informováni.
c) Místostarosta Roman Zajíček referuje o kontrolních dnech na přístavbě MŠ, za běhu se řeší
četné nastalé problémy. Je třeba rozhodnout o barvě fasády a soklu. Firma poté udělá zkušební
vzorky. Zastupitelé doporučují barvy k provedení vzorků.
d) Místostarosta Roman Zajíček uvádí, že je v přípravě výběrové řízení na intenzifikaci svozu
bioodpadů a výběrové řízení na herní prvky do MŠ.
14. Zprávy předsedů výborů a komisí obce:
a) Předseda finančního výboru Antonín Krajčír uvádí, že výbor je domluven na harmonogramu
přípravy rozpočtu na příští rok. Schvalování rozpočtu se předpokládá v prosinci.
b) Michal Šlinc za komisi územního rozvoje uvádí, že požádal o kolaudaci chodníku v ulici
Nádražní.
Miroslava Stránská zde upozorňuje, že obci končí pachtovní smlouva na hospodaření
v lesích a je potřeba provést nové výběrové řízení.
Dále Miroslava Stránská informuje, že jednala s Čevakem, který připraví upravený rozpočet
k vypsání výběrového řízení na stavbu posílení tlaku vodovodu na Hraničkách.
Miroslava Stránská informuje, že bude vypsána dotační výzva na obnovy komunikací, což by
se dalo využít na rekonstrukci silnice do Roudného.
Michal Šlinc v reakci doporučuje spíše krajské dotace, neboť u nich nebudou takové
projektové a povolovací požadavky. Části komunikace leží na soukromých pozemcích.
Miroslava Stránská upozorňuje, že v letošním rozpočtu je úprava zastávky u Kaštanu.
Michal Šlinc odpovídá, že možné by byly i zastávky provedené v zálivu, ale nestihne se to
letos naprojektovat.
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Roman Zajíček informuje, že firma Swietelsky dodělala recyklátem krajnice v ulici Lesní
kolonie.
Miroslava Stránská informuje, že v souvislosti s vybudováním dětského hřiště vzniká i hřiště
na Dlouhých rolích, kam ještě budou instalovány další prvky.
c) Předsedkyně kulturní komise Miroslava Stránská informuje o připravovaných akcích. Pořádá
se mimo jiné zájezd na muzikál do Prahy a do lázní Johannesbad.
15. Různé:
a) Mgr. Kamil Feitl seznamuje zastupitele se žádostí firmy Šandera CB s.r.o. o uzavření budoucí
smlouvy o převodu vybudované komunikace u bytového domu u spodní železniční trati
na obec za 1000 Kč. Příslib obce k převzetí komunikace potřebuje pro kolaudaci.
Návrh usnesení č. 12/40/2017: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje smlouvu
o smlouvě budoucí na odkup komunikací a chodníků na pozemcích parc. č. 723/184,
723/229 v k.ú. Včelná za cenu celkem 1000 Kč." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se
zdrželi.
b) Termín dalšího zasedání zastupitelstva předběžně stanoven na 9.11.2017 od 18 hodin.
16. Diskuze:
a) Přítomný host Petr Voves se táže, bude-li odstraněn sloup VO na křižovatce panelky a ulice
V Sídlišti. Dle něho je dopravním rizikem. Dále se táže, zda vnitřní dveře KD již mají
automatické zavírání, aby při akcích nezůstávaly otevřené.
Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že ne.
b) Přítomný host Petr Voves má dotazy k novému hřišti ohledně osvětlení, odpadkových košů,
a parkování – u Voráčků je pruh k parkování, na který by to chtělo vyznačit jednotlivá
parkovací místa. Také by se dle něho dala zřídit parkovací místa na současném pruhu zeleně
v ulici Sokolovského.
Se zřizováním většího počtu parkovacích míst podél ulice Sokolovského však zastupitelé
nesouhlasí. Roman Zajíček by upozornil na ohleduplnější parkování u dětského hřiště
ve zpravodaji, s čímž ostatní zastupitelé souhlasí.
Mgr. Kamil Feitl ještě doplňuje, že nově instalovaný trávník na dětském hřišti bude na
poškozených místech opraven a realizační firma bude o něho pečovat.
Zasedání ukončeno ve 20,40 hodin
Zapsal: Mgr. František Mareš ve dnech 10. - 13.10.2017.

Ověřovatelé:

Místostarosta:

Miroslava Stránská

..............................................

Roman Zajíček

..............................................

Mgr. Kamil Feitl

..............................................
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