
MĚSTO PILXÍnOV

zÁpts 2í2a2la usNEsENí

z veřejného zasedánÍZastupitelstva města Pilníkov konaného dne 08.04.2021od 18:00 hodin na sále
restaurace slunce v pilníkově.

Zasedání Zastupitelstva města Pilníkov bylo řádně svoláno a zahájeno v 18:00 hodin starostou města panem
Josefem Červenýrn {dále jen ,,předsedající"), který přivítal všechny přítomné spoluobčany.

Přítomni:Josef Červený, PetrJirásko, Mgr, Markéta Gábrišová, Petr Pěchoč, Hana Blažková, Miroslav Klapka,
Libor Luňák, lng. Pavel Fajfr, Dušan Hanuš

Omluveni: Libor Luňák {do 18:10)

9 členů - zastupitelstvo bylo usnášeníschopné

ObČané upozorňuji na to, že z jednání je pořizován zvukový záznam, který bude sloužit pouze jako podklad
Pro Pořízení zápisu z jednání zastupitelstva. Po vyhotovení zápisu bude tento záznam zlikvidován dle
povinností stanovených zákonem.
Délka diskusního příspěvku: Vystoupení každého řádně přihlášeného občana je stanoveno v rozsahu 5
minut, a to jedenkrát k projednávanému bodu, přičemž občan může na vyzvání starosty (předsedajícího)
jeŠtě reagovat na dotazy vznesené členy zastupitelstva nrěsta k jeho vystoupení.
V Úvodu svého vystoupení sdělí občan své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, popřípadě v jaké
záležitosti chce vystoupit.

1} UrČení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele: Předsedající navrhl na ověřovatele zápisu Hanu
Blažkovou a Miroslava Klapku a zapisovatele paní Mgr. Markétu Gábrišovou.

Návrh usnese[Í: Zastupitelstvo města Pilníkov určuje ověřovatele zápisu Hanu Blažkovou a Miroslava
Klapku, zapisovatelku Mgr. Markétu Gábrišovou.
Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro..,7....členů, proti...0.., členů, zdržel se hlasování.... 1.,,člen

2| Předsedajícíseznámil přítomné s návrhem programu a před hlasováním dal možnost vyjádřit se
přítomným občanům.

Návrh p. Klapky na doplněníprogramu o bod č.].6. Platnost nájemnísmlouvy s firmou Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s. ze dne 3.0,6.2CI20 a stanovit způsob nápravných opatření vedoucích k odstraněnívzniklé
skládky,



Program;
- Aktualizace Programu rozvoje města
- §mlouvy: Sml§uva s Královéhradeckým krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pilníkov na

zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, Smlouva o zřízení věcného břemene -
služebnosti s ČrZ Distribuce,a.s., Smlouva o dílo s Jeník - klempířství na opravu krovu a střešní
krytiny objektu č.p. 369, Kupní smlouva na odkup stavby bez č.p. (garáž| na pozemku p. č. st.260
v kat.území Pilníkov l.

- Žádost o uložení vodovodní a elektrické přípojky na pozemek p. č. 1669 v k. ú. pilníkov l
- Žádost o předběžný souhlas k výměně pozemku p. č. 1669 v k. ú. Pilníkov l
- Přijetí finarrčních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
- Oznámení o záměru prodeje nemovitosti p.č,1235 ,t?36,LZ37 v k. ú. Pilníkov lll, části pozemku p. č.

5a4lt v k. ú. Pilníkov la pozemku p.č. I25a/3 v k. ú. Pilníkov l,
- kalkulace vodného
- lnformace: rekonstrukce komunikace lh6, zahájení a uzavírky, rekonstrukce chodníku na Hradčíně
- Diskuse:

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje program zasedání dle bodu 2
Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení,

Výsledek hlasování: Pro ...8 členů, proti...0...... členů, zdrželse hlasování...0....členů
Usnesení č. 2 bylo přijato

3} Aktualizace Programu rozvoje města Pilníkov a zařazení změn; ,,Výstavba nové mateřské školy
v Pilníkově na p.p.č.64/1 v k. ú, Pilníkov l", ,,lákladní škola Pilníkov - rozšíření užitných ploch a řešení
bezbariérového přístupu", ,,Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Pilníkov a rekonstrukce vodovodního
přivaděče", ,,Obnova herních prvků, doplnění venkovního mobiliáře a zabezpečení zahrady MŠ', ,,Výstavba
bytového domu na st.p.p.č.L13/L v k. ú. Pilníkov l" a,,Oprava Stiedelova a Pauerova kříže""

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje aktualizaci Programu rozvoie města Pilníkov a
zařazení změn dle bodu č.3

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.

Dotaz lng. Fajfra: Jak bude dokument rozšffen, dodatkem či přímou úpravou, aby vznikl nov,ý dokument?
V|ožení není možné.

P. Voborník informoval, že vpředu za obálkou budou vloženy změny. Celý materiál má své číslování.
Materiál byl přepracován a za každou kapitolou je prostor pro vkládání nových akcí, Musí být schválena
nová verze tohoto dokumentu. Aktualizace č, 1 byla oprava střechy na budově obecní restaurace,
aktualizace č, 2 byla oprava pomníku božích muk (Pauerův kříž ), nynítřetí aktualizace.

].8:10 přítomen zastupitel Libor Luňák

Výsledek hlasování: Pro...8 členů, proti...0..... členů, zdržel se hlasování...,1.,,.členů

4} §mlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pilníkov na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou s Královéhradeckým krajem lČO: ZOgeg546 na úhradu ztráty z provozování dopravní
obslužnosti na období 13.L?.2a20-1t.!7.202]. ve uýši celkem L7.445,-Kč.



Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Pilníkov na zajištění dopravní obslužnostiveřejnou linkovou dopravou s Královéhradeckým krajem lČo:
70889546 na Úhradu ztráty z provozování dopravní obslužnosti na období I3.t2.2O2a - L!.12.2O21 ve
v,ýši celkem t7 .445,-Rč.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro...9...členů, proti...0...členů, zdržel se hlasování....0...členů
Usnesení č. 4 bylo přijato

5} Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č, lE-12-2008346/VB103. s Črz oistribuce, a.s. lČo:
Z47Z9O35 na dotčené pozemky dle geometrického plánu č. 499-266l2a7? zajednorázovou náhradu 6.300,_
Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluie §mlouvu o zřízení věcného břemene -
sluŽebnosti Č. lE-12-200S346lVB/Ot s Čez Distribuce, a.s. lČo: z472gg35 na dotčené pozemky dle
geometrického plánu č. 499-266l202g za jednorázouou náhradu 6.300,-Kč.

6} Smlouva o dílo s JENÍK * klempířství lČO: 43472290 na ,,opravu krovu a střešní krytiny objektu č,p. 369
v Pilníkově" za cenu 23t.2aa,-Rč bez DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluie Smlouvu o dílo s JENÍK - klempffství lČo:
43472290 na,,Opravu krovu a střešní krytiny objektu č.p. 369 v Pilníkově" za cenu 231.200,_Kč bez DpH.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Pan starosta informoval, že se jedná o obecné ohrožení, havarijní stav, tašky odpadávají a do budovy
zatéká.
Výsledek hlasování: Pro...9..,členů, proti...0..,členů, zdržel se hlasování.,.,0...členů
Usnesení č. 6 bylo přijato

7} Kupní smlouva mezi městem Pilníkov tČO: OOZzg190, Zdeňkem Strouhalem a Naděnkou Strouhalovou
oba bytem Slévárenská 608, Trutnov, na nákup nemovité věci pro město Pilníkov, garáže stojící na
pozemku p. č. st-260 a pozemek p.č.st.260 v k. ú. Pilníkov l za cenu 85.000,-Kč.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Pilníkov lČo:
Oa278t9O, Zdeňkem Strouhalem a Naděnkou Strouhalovou oba bytem Slévárenská 608, Trutnov, na
nákup nemovité věci pro město Pilníkov, garáže stojící na pozemku p.č. st.26o a pozemek p.č.st.260
v k.ú. Pilníkov l za cenu 85.000,-Kč.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení,
Výsledek hlasování: Pro...9...členů, proti...0..... členů, zdrželse hlasování....0...členů
Usnesení č. 7 bylo přijato

8} Žádost Petra Homolky, bytern K Táboru ].62, Fitníkov, o uložení vodovodní a elektrické přípojky na
p.p.č.1669 v k. ú. Pilníkov l.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Žádost Petra Homolky, bytem K Táboru 152,
Pilníkov, o uložení vodovodní a elektrické přípojky na p. p. č.1669 v k. ú. pi|níkov t.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení,
Výsledek hlasování: Pro...9...členů, proti...0..... členů, zdržel se hlasování...,0...členů
Usnesení č. 8 bylo přijato

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro,..9...členů, proti..,0..,členů, zdržel se hlasování,...0..,členů
Usnesení č. 5 bylo přijato



9} Žádost manželů Geislerovlch, bytem K Táboru 3.97, Pilníkov, o předběžný souhlas k výměně p.p.č.1669
v k. ú. Pilníkov lza oddělenou část pozemku t792/Lv k. ú. Pi|níkov l.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Žádost manžetů Geislerov,ých, bytem K Táboru
197, Pilníkov, o předběžný souhlas k výměně p.p.č.1669 v k. ú. Pilníkov l za oddělenou část pozemku
L792lLv k. ú. Pilníkov l.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení
Výsledek hlasování: Pro.,.0...členů, proti...9..,.. členů, zdržel se hlasování....0...členů
Usnesení č. 9 nebylo přijato

10} Přijetí průtokové dotace pro ZŠ a VtŠ Pilníkov od KHK ve výši 708.610,- Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Přijetí průtokové dotace pro ZŠ a tvtŠ pilníkov
od KHK ve výši 708.610,- Kč.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplněníči změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro.,.9...,členů, proti...0..... členů, zdržel se hlasování...,O...členťl,

11} Rozpočtové opatřeníč. 2 - Průtoková dotace pro ZŠ a tVŠ Pilnikov, viz příloha k zápisu,

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje rozpočtové opatření č. 2.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro...9..,členů, proti...0...členů, zdržel se hlasování....0...členů
Usnesení č. 11 bylo přijato

L2|Zámér prodeje pozemku na základě podané _žádostipředem určenému zájemci, p.p.č._1235 o velikosti
55m2, p.p.Č.1236 o velikosti ]"409rn2 a p.p.č.1237 o velikosti !4!m2 v k. ú, Pilníkov lll.

Návrh usnesenÍ; Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Záměr prodeie pozemku p. č, 1.235 o velikosti
55m2, p.p.Č.1236 o velikosti 1409m2 a p.p.č.1237 o velikosti 141m2 v k. ú. Pilníkov lll.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
lng. Fajfr podotkl, Že na pracovním zasedání jsme se dohodli, že starosta zjistí, zda-li má paní Petrovová
zájem o celý pozemek dle stanovené ceny.
P. Klapka vznesl dotaz na prodejnícenu-
Starosta p. Červený infornroval, že prodejní cena je 2?9 515,- Kč a přečetl celou komunikaci s paní
petrovovou, ze které vypltývá její zájem o celý pozemek za výše uvedenou cenu.

Výsledek hlasování: Pro.,.9...členů, proti...0....- členů, zdržel se hlasování....0....členů
Usnesení č. 12 bylo přijato

X3} Záměr prodeje části pozernku na základě podané žádosti předem určenému zájemci o velikosti 4Lm2
oddělením dle GP 5t0-97/Za7.1z p. č. 5a4íL v k, ú. Pilníkov l.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Záměr prodeje části pozemku o velikosti 41m2
oddělením dle GP 5ta-97l2g2!zp.č.s04l1.v k. ú. Pilníkov l.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění čizměně návrhu usnesení.
lng. Fajfr vznesl námitku, že zastupitelstvo požadovalo jednání o přístupu do zóny 728.



Starosta p. Červený informoval, že p. Kempf nebude bránit uýstavbě příjezdu do zóny Z28 a prodávaný
pozemek nezasahuje do plánovaného vjezdu.
Výsledek hlasování: Pro.,.8..,členů, proti...1..,.. členů, zdržel se hlasování.,.,0..,.členů
Usnesení č. 13 bylo přijato

14} Záměr prodeje pozemku na základě podané žádosti předem určenému zájemci, p. p.č. t75ap a
velikosti ].96m2 v k. ú. Pilníkov l.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Zámér prodeje pozemku p. č. n5al3 o velikosti
196m2 v k. ú. Pilníkov l.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro...0...členů, proti.,.9..,.. členů, zdržel se hlasování...,0....členů
Usnesení č. 14 nebylo přijato

15} Kalkulace ceny vody v Pilníkově na rok 2a2Lve rnýši: vodné Pilníkov - 21.50 Kč/ma a pro Chotěviee
1.5.92 KČ/m3. Ceny jsou uváděny bez §PH. Zprávu podal p. Hanuš a sdělil, že kvalita vody vyhovuje ve
všech ukazatelích.

Návrh usnesenÍ: ZastupiteIstvo města Pilníkov schvaluje prodejní cenu vody v Pilníkově dle předloženého
návrhu dle bodu 15.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplněníči změně návrhu usnesení.

P. HanuŠ informoval, že v loňském roce došlo k velkým opravám vodovodního řádu nejen v rámci výstavby
kanalizace,aleisamostatně. Od1,.7.202].sebudeplatitvodnéistočné,kterébymělobýtvevýši82,-Kč
s DPH. 7álohy se vybírat nebudou. Kvalita vody je vyvěšena na webových stránkách města Pilníkov.
Poslední je výsledek rozboru vody z února 2O2t. Odběrná místa pro rozbory vody se střídají.

p. Malá se dotazova|a,zda voda na zahrádku bude bez stočného.

P. HanuŠ informoval, že stočné se platí pouze tam, kde je odběrné místo napojení na kanalizaci.

Starosta p, Červený se dotazoval na úhradu za napuštění bazénů u rodinných domů.

P. HanuŠ informoval, že je každéhověc, co si svodou dělá, stočné se platí zato, co protečevodoměrem.

P. Kolín se dotazoval,zda se bude nějak kontrolovat používánídešťovévody, např. na splachování. Některé
novostavby si nechávají instalovat nádrže na dešťovou vodu a tím splachují.

p. Hanuš vznesl dotaz na vedení cechu vodárenského.

P. Malý sdělil, že by bylo možné dát vodoměr k výpusti,

P. NýČ sdělil, že řada lidímá bazén např. i v Trutnově,tam zažádají na VaK a ten jim dá přidružený vodoměr.

P. Klapka poukázal ve svém příspěvku na smysluplnost vynaložených investic domácností na úsporu pitné
vody formou instalací zařízení na využití,,šedé vody". Nesouhlasí se zaváděním měření takto uspořené
vody pro výpočet stočného. Je to demotivující.

Starosta p. Červený informoval, že stočné se nebude platit např. kdo má hospodářskázvířataa má více
vodoměrŮ pro tyto účely.

Výsledek hlasování: Pro.,.9....členů, proti...0..,., členů, zdržel se hlasování....0...,členů



Usnesení č. 15 bylo přijato

1§} Platnast nájemní smlouvy s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. ze dne 10. 6.2020 a stanovit
způsob nápravných opatření vedoucích k odstranění vzniklé skládky.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov pověřuje starostu k prověření platnosti smlouvy z důvodu
nezveřejnění na elektronické úřední desce, iak ukládá zákon o obcích.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.

Úvodní slovo k tomuto bodu předal starosta p. Červený p. Klapkovi:

Při minulém zasedání měl p. Klapka příspěvek k oblasti u štěrku. Žaaal doložení smlouvy, kterou na pracov-
ním zasedání dostal. Pan Klapka hovořil o tom, že o uzavření této smlouvy nebylo zastupitelstvo informo-
váno a že nebyla diskutována ani na pracovních a ani na veřejných zasedáních zastupitelstva. Navíc nebyl
odsouhlasen a ani vyvěšen záměr pronájmu předmětu smlouvy tak, jak ukládá Zákon 128/2000 Sb.
V paragrafu 39. Dále se pan Klapka vyjadřoval i k obsahu předmětné smlouvy. Upozornil na to, že většina
navezeného odpadu byla buldozerem vytlačena na sousední pozemek, ktený není v nájemní smlouvě vůbec
uveden a neměl být touto spornou kauzou dotčen. Zákon r28|2oo § 39 ukládá zveřejnění po dobu 15 dnů
na rnívěsce. Pokud se nezveřejní, není právní úkon platný. Ve smlouvě je psáno, že zveřejnění bylo od 25. 5.
2020 do 8. 6. 2020. Na elektronické v,ývěsce není. V obsahu smlouvy je uvedeno, že materiál bude tříděný,
prostor se zasype štěrkem. Aktuální stav neodpovídá smlouvě i kdyby byla platná. Je navezeno 40 tater,
hromada asfaltu, trámů, dřeva, kamení, bahna, usazeniny, což není tříděná skládka. Na podzim se tam jel
podívat starosta p. Červený ktený řekl p. Klapkovi, že se tam jde podívat, že tam někdo dělá skládku o které
neví. Zde vzniká dotaz, jak to, že se jel podívat na něco, co bylo v červnu schváleno. Zde je na místě náprav-
né opatření a co s prostorem uděláme. P. Klapka vyzval starostu p. Červeného, zda se vyjádří k platnosti
smlouvy.

Starosta p. Červený 10. 6. 2020 smlouvu podepsal. Smlouva byla zkontrolována právníky. Dle sdělení
právníkŮ má starosta plnou pravomoc takovouto smlouvu podepsat bez schválení zastupitelstvem.
Smlouva je opatřena datem, do kdy mají dát místo do původního stavu. Za tuto deponii dostane město
60.000,- Kč. Možnost této deponie byla diskutována s lesním správcem Janern Šídou.
Smlouva byla vyvěšena na úřední desce dle data v ní uvedeném.
P. Fajfr uvedl, že záměr pronájmu musí b,ýt vyvěšen ielektronicky. Pokud nebyl, je neplatný.
Pan Klapka sdělil, že peníze jsou jedna věc a majetek druhá. Používají se zelené plochy na manipulaci dřeva.
P. Šida uvedl, že se používá jedna, která se stejně nesekala.
Starosta p. Červený uvedl, že dle smlouvy má firrna termín nájemní srntouvy do 31. 5.2O2L, pokud by se
tak nestalo, bude sankcionována. Ve smlouvě je psáno, že nájemce zajistí zpevnění manipulační ploclry
pomocí štěrku a odvodnění terénu otevřeným příkopem. Dále pan Červený slíbil, že celá původní plocha
bude zpevněna štěrkem a to na náklady firmy Chládek a Tintěra.
lng. Fajfr žádá, aby starosta p. Červený rozeslal zastupitelům vyjádření právníků.
P. Fajfrová dodala, že v této oblastije velký nepořádek a špatně se tam prochází. Dále v diskusi uvedla, že
není pravda v tvrzení pana starosty Červeného, že je v oblasti manipulační plochy U Štěrku uklizená
vozovka.
Starosta p. Červený uvedl, že tato plocha se používá ijako deponie materiálu z chodníku z Hradčína a pro
těžbu dřeva,
lng. Fajfr podotkl, že by si měla firma Chládek a Tintěra průběžně uklízet.
P. Luňák sdělil, že by bylo dobré firmu při nápravě pohlídat, aby to vypadalo, jak má.

Výsledek hlasování: Pro...8....členů, proti.,.0..... členr}, zdrželse hlasování...1....členů

Usnesení č. 16 bylo přijato



Různé. diskuse:

Starosta p, Červený informovalo opravě komunikace l/!6, od 1. 5. 2023, od vlčického přejezdu po odbočku
na Staré Buky, poté k odbočce do ul. Tovární. V červenci, srpnu, září,říjnu bude uzavřeno centrum města.

Zbytek bude opravován většinou kyvadlově.

Nyní probíhá oprava chodníků v ulici Hradčín,

Od 12. 4,2021, se otevírajíškoly pro l. stupeň rotačníformou. Nyníjde do školy L.,Z.,5, třída a 3.,4. budou
následovat dalšítýden. Třídy se budou testovat v pondělí a čtvrtek. Ve škole jsou nutné roušky nebo

respirátory. Ve školce zaměstnanci budou mít respirátory, děti nemusímít ochranu úst a nosu.

P. Jirásko vznesl dotaz na p. Klapku, kdy bude zastupitelstvo seznámeno se zprávou kontrolního výboru
z kontroly ze dne 18. 11. Zaza.

P Klapka informoval,že až bude zpráva dopracována.

P. Fajfr podotkl, že nejsou dány žádné termíny.

P. Skutil se dotazoval, zda má obec domluveno,že až se budou frézovat silnice, kam se bude ukládat
frézinek.

Starosta p. Červený odpověděl, že firmě nabízel, že by město o něj mělo zájem. Nynímusí firma M-silnice
propočítat, zda je pro ni výhodnější poskytnout ho městu nebo odvážet na svoji deponii.

Zastupitelstvo diskutuje nad obrubníky (žulové obrubníky v centru - od sokolovny po ceduli památková

zóna u pošty). Výměna ze stávajících betonových za žulové vyjde na cca 4.400.000,-Kč.

P. Kolín se dotazoval na odstranění betonových svodidel podél silnice l/16,

Starosta p. Červený informoval, že tak má b,ít učiněno během opravy sitnice. Od Kultů k Dostálouým

{330m} máme písemné potvrzeno povolení k odstranění. Město by to stálo 230"000,-Kč a muselo by je

zatím někam uložit. Firma Chládek a Tintěra byla oslovena, s možností odkoupení a nyní o tom jedná.

V úseku od Paděrů k Bubnovým, kde není z druhé strany silnice chodník, tak svodidla zmizí, kde je musí
zŮstat. Pouze se odstraní jedno svodidlo u rnýjezdu z ulice Polní, aby zde bylrozhled přivýjezdu.

P, Nýč §e dotazoval na chodník u sokolovny, zda při opravě silnice se zvýší bezpečnost v tomt§ místě.

§tarosta p. Červený informoval, že to dopravní inženýři řeší. Tato křižovatka by rněla mít jinou rnodelaci.

P. Klapka navrhl, zda by nebylo vhodné obětovat kus sokolovny {volební místnost} a nevytvořit průchod.

starosta města - Červený Josef místostarosta města - Jirásko petr

Ověřovatelé zápisu: Hana Blažková

Zapisovatel: Mgr. Markéta Gábrišová

V Pilníkově dne 08.04.202].

Miroslav Klapka


