
MĚSTO PILNÍKOV

ZAPIS 3l2O2L a USNESENl

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 3.0.06.2O2L od 18;07 hodin na sále

restaurace SIunce v Pilníkově.

Zasedání Zastupitelstva města Pilníkov bylo řádně svoláno a zahájeno v ].8:07 hodin starostou města panem

Josefem Červeným (dále jen ,,předsedající"}, který přivítal všechny přítomné spoluobčany,

Přítomni: Josef Červený, Petr Jirásko, Mgr. Markéta Gábrišová, Petr Pěchoč, Miroslav Klapka, Libor Luňálg

lng. Pavel Fajfr, Dušan Hanuš

Omluveni: Hana Blažková

8 členů - zastupitelstvo bylo usnášeníschopné

Občané jsou upozorněni na to, že z jednání je pořizován zvukový záznam, ktený 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 města k jeho vystoupení.
V úvodu svého vystoupení sdělí občan své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, popřípadě v jaké

záležitosti chce vystoupit, Zápis z2. zasedání zastupitelstva bylo řádně ověřeno a nebyly proti němu

vzneseny námitky.

1) Určení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele: Předsedající navrhl na ověřovatele zápisu Mgr
Markétu Gábrišovou a Dušana Hanuše a zapisovatele paní Miluši Čubičovou.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov určuje ověřovatele zápisu Mgr. Markétu Gábrišovou a
Dušana Hanuše, zapisovatelku Miluši Čubičovou.
Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení. Bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro...8....členů, proti,..0... členů, zdržel se hlasování....0...člen

Usnesení č. 1 bylo přiiato

Z| Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a před hlasováním dal možnost vyjádřit se
přítomným občanům.

Program:
- Vyhodnocení.žádostí o pořízení změny č. 4 Územního plánu Pilníkov



Jednací řád zastupitelstva města Pilníkov

Smlouvy: Smlouva o provozování a pachtu kanalizace pro veřejnou potřebu s Lesy - Voda, s.r.o.,

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města s FINCO-AUDIT, spol. § r.o., Smlouva o dílo
s JM CONSTRUCT|ON s.r.o., Smlouva o dílo s lng. Vlastimil Novotný, Vodohospodářská kancelář
Trutnov, §mlouva o dílo s re: architekti studio s.r.o., Kupní smlouva s paní Václavou Petrovovou,
Kupní smlouva s p. Zbyňkem Kempfem, Darovací smlouva s Nicolasem Neprašem.
Projednání závěrečného účtu města Pilníkov a účetní závěrky za rok 2020

Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.

Žádost Nobilis Vitae z.ú. o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města

Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 2L4í2v k.ú. Pilníkov l a zveřejnění záměru prodeje

Kalkulace stočného od 7l2a2L
Stížnost na hluk a bezohledné jednání nájemníků v ulici Farní čp. 47

lnformace: rekonstrukce komunikace l|16, Nájemní smlouva se spol. Chládek a Tintěra, kulturní akce.

Diskqse:

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, zdržel se hlasování...0.,,.členů

3} Vyhodnocenížádostí o pořízení změny č.4 Územního plánu Pilníkov

Žádost č. ]. - Jan Kužel pro 0 členů, proti 8 členů, zdržel se 0 členů

Žádost č. 2 -Jaroslava a Jiří Geislerovi pro 5 členů, proti ]. člen, zdržel se 1 člen

Žádost č, 3 - Ladislav Vitvar pro 8 členli, proti 0 členů, zdržel se 0 členů

Žádost č. 4 - Radka Šebková - dodatek pro 8 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 členů

Žádost č. 5 - jan Kovács pro 0 členů, proti 8 členů, zdržel se 0 členů

Žádost č. 6a - lng. Karel Skutil st. část p.p.č.1103 v k.ú. Pil lll, pro 8 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 členů

6b - lng. Karel Skutil p.p.č,1529 v k.ú. Pil l. pro 0 členů, proti 5 členů,zdrželi se 3 členové

Žádost č. 7 - lng. Karel Skutil ml. p.p,č.1505 v k.ú. Pil l. pro 5 členů, proti 1 člen, zdržel se ]. člen

Žádost č, 8 - Bohuslav Mrštík pro 0 členů, proti 8 čIenů, zdržel se 0 členů

Žádost č. 9 - Viktor Cipra pro 8 členů, protiO členů, zdržel se 0 členů

Žádost č. ].0 - TALPA, spol. s.r.o. pro 8 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 členů

Žádost č. 11- Královéhradecký kraj pro 7 členů, proti 0 členů, zdržel se 1 člen
(Mgr, Markéta Gábrišová se zdržela z důvodu střetu zájmů)

Žádost č. t2-- Marek Voženílek, DiS pro 8 čtenů, proti 0 členů, zdržel se 0 členů

Žádost č. 13 - Martin Hejl pro 0 členů, proti 7 členů, zdržel se 1 člen

Žádost č. L4- Petr Homolka pro 0 členů, proti 7 členů, zdržel se ]. člen



Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje dle bodu č.3 žádosti o pořízení změny č.4
Územního plánu Pitníkov č.2,3,4,6a,7,g,!O,t!,Ll.a neschvatuje žádosti č. 1, 5, 6b,8,!g,!4,přičemž
náklady souviseiící se znrěnou ÚP se rozpočítají mezi schválené žadatele.

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. 3 bylo přijato

4} Jednací řád zastupitelstva města Pilníkov

Návrh usnesenÍ: Zastupite!stvo města Pilníkov schvaIuje Jednací řád zastupitelstva města Pilníkov

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení
Výsledek hlasování: Pro..,6...členů, proti...1...člen, zdržel se hlasování....1...člen
Usnesení č. 4 bylo přijato

5} Smlouva o provozování a pachtu kanalizace pro veřejnou potřebu se společností Lesy - voda, s.r.o. lČ0:
2597422a za cenu ročního pachtovného ve výši 685.000,-Kč bez DPH.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Smlouvu o provozování a pachtu kanalizace pro
veřejnou potřebu se společností Lesy - voda, s.r.o. lČO: 25974220 za cenu ročního pachtovného ve vrýši
685.000,-Kč bez DPH.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro...7,..členů, proti,..O...členů, zdrželse ]"...člen (p.Hanuš - jednatel Lesy-voda, s.r.o.,
střet zájmů)
Usnesení č. 5 bylo přijato

6} Smlouva Č. 202105 o vykonání přezkoumání hospodaření města Pilníkov za rok končící k 31.12.2021 se
spol. FINCO-AUDIT, spol. s r.o. lČ: 25252429 za cenu 35.000,-Kč bez DPH

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Smlouvu č. 202105 o vykonání přezkoumání
hospodaření města Pilníkov za rok končící k3í-.l'2.2021se spol. FINCO-AUDIT, spol. s r.o. lČ: 25252479 za
cenu 35.000,-Kč bez DPH.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení,
Výsledek hlasování: Pro...8...členů, proti...O...členů, zdržel se hlasování....0...členů
Usnesení č. 6 bylo přijato

7} Kupní smlouva mezi městem Pilníkov lČO: OOZZa19 a kupující Václavou Petrovovou, bytem Za Tratí 359,
Horní Předměstí ,54L Ot Trutnov na převod do vlastnictví Kupující nemovité věci: pozemek p,č. ].235 o
rnýměře 55 m2, pozemek p.č. 1235 o výměře 1409 m2, pozemek p.č. t237 o v,ýměře 14! m2, vše v k. ú.
Pilníkov lll za cenu 229.515,-Kč + náklady s převodem ve výši 6.000,-Kč.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Kupní smlouvu mezi městem pilníkov lČo:
00278190 a kupujícÍVáclavou Petrovovou, bytem ZaTratí 359, Horní Předměstí,54101Trutnov na
převod do vlastnictví Kupující nemovité věci: pozemek p.č. 1235 o rlýměře 55 m2, pozemek p.č. 1236 o
výměře L4O9 m2, pozemek p.č. L237 o v,ýměře L4]. m2, vše v k. ú. Pilníkov ltl za cenu 229.515,-Kč +
náklady s převodem ve v,ýši 6.000,-Kč.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro...8...členů, proti...0..... členů, zdržel se hlasování....0...členů
Usnesení č. 7 bylo přijato



8} Kupní smlouva mezi městem Pilníkov lČO: OOZZS19 a kupujícím Zbyňkem Kempfem, bytem Ke Hřišti ]"43,
542 4?, Pilníkov na převod do vlastnictví Kupujícího nemovité věci: z pozemku p.č.5Oa/1, oddělený díl ,,a"a
výměře 41 mz v k. ú, Pilníkov l za cenu 9.717,-Rč + náklady s převodem ve uýši 6.000,-Kč.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Kupní smlouva mezi městem Pilníkov lČO:
OO278t9 a kupujícím Zbyňkem Kempfem, bytem Ke Hřišti L43,54242, Pilníkov na převod do vlastnictví
Kupujícího nemovité věci: z pozemku p.ě.SD4lloddělený díl ,,a"a výměře 4Lm2 v k. ú. pilníkov l za cenu
9.7t7,-Kč + náklady s převodem ve v,ýši 6.000,-Kč.

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

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Smlouvu o dílo s JM CONSTRUCT|ON s.r.o. lČo:
03493954 na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební řízení sběrného místa
Pilníkov za cenu 199.400,-Kč bez DPH.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro...8...členů, proti...0..,.. členů, zdrželse hlasování....0,.,členů

10} Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy ZŠ Pilníkov se
spoíeČnostíre:archítekti studio s.r.o. íČo: 0555902Z za cenu 825.000,-Kč bez DPH, v případě odstoupení
vítězné firmy re:architekti, uzavření Smlouvy o dílo s pořadí druhou společností GEBAS atelier architects
s.r.o. lČo: 28849442za cenu 980,o00,-Kč bez DPH.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové
dokumentace na stavební úpravy ZŠ Pilníkov se společností re:architekti studio s.r.o. lČo: osssga22za
cenu 825.000,-Kč bez DPH, a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení,
Pan Klapka uvedl, že podle něho tato koncepce není vhodná a proto bude hlasovat proti.
Pan Faifr souhlasil s panem Klapkou a uvedl, že uvedením druhé náhradnífirmy se sleduje nějaký záměr
Pan starosta tedy vyňal část, která uvádí náhradní firmu.
Výsledek hlasování: Pro...5....členů, proti.,.2.. členové, zdržel se hlasování.,..1..,členů.

11} Smlouva o dílo s lng. Vlastimil Novotný - Vodohospodářská kancelář Trutnov, lČO: r+sOr859 na
zhotovení projektové dokumentace na přivaděč vody a vodojem za cenu 230,000,-Kč bez DPH.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje §mlouvu o dílo s lng. Vlastimil Novotný -

Vodohospodářská kancelář Trutnov, lČO: tqSet859 na zhotovení projektové dokumentace na přivaděč
vody a vodojem za cenu 230.000,-Kč bez DPH.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Pan Klapka uvedl, že dotace byla v minulosti předjednaná u KH kraje.
Pan Voborník uvedI, že při výměně jakéhokoliv materiálu není možné dostat dotaci. Pokud se žádá o dotaci
na rozšíření a obě etapy, potom nárok na dotaci máme.
Výsledek hlasování: Pro...8....členů, proti...0..... členů, zdržel se hlasování....0,..členů.

9) Smlouva o dílo s JM CONSTRUCT|ON s.r.o, lČO: 03493954 na zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení a stavební řízení sběrného místa Pilníkov za cenu ].99.400,-Kč bez DPH.



Usnesení č. 11 bylo přiiato

12} Darovací smlouva s Nicolasem Neprašem, bytem Pod Baštou 26,5a7 1]-, Valdice, zastoupený zákonným
zástupcem Karolínou Rudolfovou {matka} na finanční dar ve výši 5.000,-Kč. S celou záležitostí seznámil
přítomné pan Pěchoč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Darovací smlouva s Nicolasem Neprašem,
bytem Pod Baštou 26,507 11, Valdice, zastoupený rákonným zástupcem Karolínou Rudolfovou {matka}
na finanční dar ve v!ýši 5.000,-Kč.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a za§tupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro...8....členů, proti...0..... členů, zdržel se hlasování....0...členů.
Usnesení č. 12 bylo přijato

t3} Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky města Pilníkov a zprávy nezávislého auditora o
přezkoumání hospodaření za rok 2020 a souhlas městského zastupitelstva s celoročním hospodařením za
rok 2020 bez uýhrad,

Návrh usnesení: zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje závěrečný účet včetně účetní závěrky a zprávy
auditora o přezkoumání hospodaření města Pilníkov za období 2020 sestavené ke dni 31.12.202O a
souhlasí s celoročním hospodařenírn za rok 202O bez v,ýhrad.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro...8...členů, proti...0..... členů, zdržel se hlasování...,0....členů
Usnesení č. 13 bylo přiiato

14} Přijetí dotace od Úřadu práce na VPP ve rnýši 27.435,-Kč a od Královéhradeckého kraje kompenzační
bonus ve rrýši 54.464,90 Kč

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pi|níkov schvaluie přijetí dotace od Úřadu práce na VPP ve uýši
27.435,-Rč a od Královéhradeckého kraje kompenzační bonus ve výši 54.464,90 Kč

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. 14 bylo přijato

t5} Rozpočtové opatření č. 3 - Dotace z úřadu práce na VPP, viz příloha k zápisu. Přítomné seznámila
předsedkyně finančního yýboru Mgr. Markéta 6ábrišová.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluie rozpočtové opatření č. 3. na dotace z tJřadu
práce na VPP.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro..,8.,.členů, proti..,0.,.členů, zdržel se hlasování...,0.,,členů
Usnesení č. 15 bylo přijato

16} Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, tČo: 6tggs198 (DĚTSKÁ rnlzovÁ UNKA} ve rnýši

7.500,-Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Žádost o pokračování spolupráce s Linkou
bezpečí, lČO: 61383198 {DĚTSKÁ xnlzovÁ LtNKA} ve v,ýši 7.500,-Kč a pověřuje starostu k vyřízení žádosti
a podpisu darovací smlouvy.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro."8,..členů, proti,..0..... členů, zdržel se hlasování...,0....členů
Usnesení č. 16 bylo přijato



rZ) Žádost Nobilis Vitae z.ú. lČO: aÍll484 o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města
Pilníkov ve výši 20.000,-Kč na akci Pilníkovský písničkář 2OZ1* Předsedající navrhuje po projednání se
zastupitelstvem poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory pro Nobilis
Vitae z.ú. tČO: g4777484 z rozpočtu města Pilníkov na akci pilníkovský písničkář ve uýši 5.000,-Kč.

Předsedajícívyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění čizměně návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro..7...členů, proti...0..... členů, zdržel se hlasování....1...,člen
Usnesení č. 17 bylo přijato

18} Záměr prodeje pozemku na základě podané žádosti o odkoupení pozemku předem určenému zájemci,
jedná se o část pozemku p. č. Zt4/L v k.ú. Pilníkov l.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje Záměr prodeje pozemku na základě podané
Žádosti o odkoupení pozemku předem určenému zájemci, jedná se o část pozemku p.č.2!4ítv k.ú.
Pilníkov l. a pověřuie starostu k zajištění geometrického plánu pro přesné zaměření žádané části a
vyiádření stavebního úřadu k rozdělení pozemku, které bude následně financováno kupujícím.

Předsedající vyzval přítomné spoluobčany a zastupitele k doplnění či změně návrhu usnesení.
Pan Klapka se dotazoval, zda není cena neúměrně vysoká vzhledem k tomu, že na pozemku nelze nic
postavit. Pan Faifr uvedl, že cena je stanovena v návaznosti na stavební pozemek.
Pan Voborník uvedl, že pozemek je veden jako zahrada a že §tanovená cena nebyla kupujícím rozporována
Výsledek hlasování: Pro...8...členů, proti..,0..... členů, zdržel se hlasování....0....členů
Usnesení č. 18 bylo přiiato

19} Kalkulace ceny stočného v Pilníkově na rok 7O2tve uýši: 52,30 Kč/m3. Ceny jsou uváděny bez DPH,

stočné bude účtováno od O!.O7.2021".

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje kalkulaci ceny stočného v Pilníkově dle
předloženého návrhu dle bodu 19.

Pan HanuŠ upozorníl na nekázeň občanů, a následnou možnost zjistit pŮvodce odpadu, ktený splachuje do
kanalizace věci, které tam nepatří, např: vlhčené ubrousky, závěsné vůně do WC, hygienické potřeby, hadry
na podlahu apod. Náklady na vyčištění přečerpávací stanice jsou až ve výši 12.00O,-Kí tyto náklady budou
následně po zjištění přefakturovány.

Výsledek hlasování: Pro...8....členů, proti"..0..... členů, zdrželse hlasování....0,...členů

Usnesení č. 19 bylo přijato

20} Stížnost na bezohledné jednání nájemníků ve Farní ulici č.p. 47 a opakující se problémy s hlukem.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov bere na vědomí podanou stížnost.

RŮzné: smlouva s firmou Chládek-Tintěra byla znovu uzavřena dle platných předpisů. Pan starosta se
omluvil, že opomněl zveřejnit na elektronické úřední desce před uzavřením smlouvy záměr pronájmu a

následně sjednal nápravu.

Pan Hanuš uvedl, že .,U Štěrku" bude umístěna značka se zákazem skládkování a 2. fotopast, aby se
zabránilo navážení jakéhokoli odpadu.
Pan Klapka uvedl, že navozený materiálje podle něho nahrnutý na jiný pozemek, ktený není uveden ve
smlouvě.



Pan Petr Hrůza uvedl, že obec vozí ke ,,Štěrku" spoustu odpadu a tím pozemek zbytečně zanáší.

Pan Pavel Dostál uvedl, že pozemek u ,,Štěrku" nebylještě nikdy v takovém dobrém stavu jako je nyní, tzn.,

že navezený materiálje rozhrnutý a je vytvořena souvislá urovnaná plocha.

tnformace : od úterý 15.6.Za2l bude na silnici l/t6 uzavírka od mostu u MŠ po odbočku na Vítěznou

Nadcházeiící akce:

18. - ].9. 6.za21
26.6.2a2l od 21:30 hod.

L1.7 ,3L.7 ,,7 .8.2023,

26.8.2o2L
28.8.2a2L
2.9.2o2L
4.9.2a2l

Zapisovatel: Miluše čubičová ....i,'.rr:r',

Nadějefest

Letní kino za fotbalovým hřištěm {film Ženská pomsta)

Rockové hřiště
Liga proti nevěře
Pilníkovský Písničkář

Olympiáda v Havlovicích

Městské slavnosti

Diskuse:

Pan Faifr se dotazoval, jak je zasmluvněn pronájem prostoru pod poštou. Pan Voborník seznámil přítomné
s postupem prací firmy M-silnice týkající se prací právě na parkovišti pod poštou a přilehlých opravovaných
chodníků. Proto smlouva o pronájmu není třeba.
Pan Emil Malý uvedl, že cesta k zahrádkám v sadu ie velmi rozježděná od aut nájemníků zahrádek. Pokud

by to pokračovalo, měl by se na cestu dátzákaz vjezdu. Dále se dotazoval, jak bude účtována voda, která se

čerpá na zahrádky, a do bazénů? Pan Hanuš uvedl, že vše bude rozúčtováno dle stavů podružných
vodoměrů.

Pan K?rel Skutil st. se dotazoval na možnost využití frézinku k dosypání krajnice cesty vedoucí na Letnou?
Pan starosta uvedl, že firma M-silnice provede dosypání krajnic v uvedené ulici. Pokud by měl o frézink
zájem jakýkoli občan, je možné si ho od firmy M-silnice odkoupit.
pan petr Hrůza (jako zaměstnance Lesy-voda) poděkoval za opravu střechy na váze - čp.369 a požádal o
vybudovánízázemí pro zaměstnance Lesy-voda, s.r.o. Dále vyjádřil nesouhlas s použitím modré skalice do
koupaliště a s přetrvávajícím hlukem v Hospůdce na hřišti, která je v blízkostijeho domu.

starosta města - Červený Josef místostarosta města - Jirásko

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Markéta Gábrišová Dušan Hanuš...

\*

V Pilníkově dne 10.05.2021


