Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza
ze dne 12. 09. 2011
Přítomni:
p. Antonín Brašna, p. Petr Grün, p. Jan Hadinger, MUDr. Monika Kepková, p. Jan Lusk,
Bc. Jitka Martínková, p. Václav Mildorf, p. Pavel Moláček, Bc. Zdeněk Procházka,
Ing. Petr Riedl, doc. Mgr. Václav Richtr CSc., p. Milan Sobota, Ing. Zbyněk Sonntag,
Ing. Vojtěch Šedivec, Mgr. Alena Šůmová, p. Marek Vondrák, pí. Jiřina Vorlová,
p. Rudolf Zábraha, Ing. Radek Želízko.
Omluveni:
MUDr. František Šlauf, p. Jaroslav Veverka
Veřejné zasedání Zastupitelstva města (dále jen ZM) Horní Bříza zahájil starosta města
Ing. Vojtěch Šedivec, který konstatoval, že je zúčastněno 19 zastupitelů z 21, přičemž
2 zastupitelé jsou omluveni.
Starosta města předložil návrh programu dnešního veřejného zasedání ZM:
Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Složení „Slibu člena zastupitele města“
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Volba návrhové komise
6. Kontrola usnesení
7. Prodej bytů v majetku města
i. Prodej neprodaných bytů pro SVJ
ii. Prodej získaných bytů
8. Přijetí účelové dotace od KÚ pro opravu střechy na šatnách fotbalového stadionu
9. Přijetí účelové dotace od KÚ pro základní Masarykovu školu v rámci programu
„EU-peníze školám“
10. Přijetí účelové dotace od KÚ pro základní Masarykovu školu v rámci programu
zahraniční spolupráce
11. Přijetí úvěru na rekonstrukci veřejného osvětlení a oken
12. Finanční dar od fy. Becker Bohemia s.r.o.
13. Změna rozpočtu č. 3 na r. 2011
14. Žádost o volbu přísedící u Okresního soudu Plzeň-sever
15. Různé
16. Diskuse
17. Usnesení
18. Závěr
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Do bodu 15. Různé zařadil
 Schválení OZV č. 4/2011
 Odpisy pohledávek
 Odstranění železniční lávky
 Rozšíření hlavního účelu a předmětu činnosti Masarykovy ZŠ
 Zprávy výborů a komisí
p. Richtr: Navrhuje doplnit program VZZM o bod „Připomínky k zápisu“.
K předloženému návrhu doplnění programu zasedání neměl nikdo z členů ZM připomínku,
protinávrh ani dotaz. ZM schválilo předložený návrh programu vč. doplňujícího bodu
jednomyslně. (19 pro) - hlasování č. 1, usnesení č. 43/2011

Konečný program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Složení „Slibu člena zastupitele města“
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Volba návrhové komise
6. Kontrola usnesení
7. Připomínky k zápisu
8. Prodej bytů v majetku města
i. Prodej neprodaných bytů pro SVJ
ii. Prodej získaných bytů
9. Přijetí účelové dotace od KÚ pro opravu střechy na šatnách fotbalového stadionu
10. Přijetí účelové dotace od KÚ pro základní Masarykovu školu v rámci programu
„EU-peníze školám“
11. Přijetí účelové dotace od KÚ pro základní Masarykovu školu v rámci programu
zahraniční spolupráce
12. Přijetí úvěru na rekonstrukci veřejného osvětlení a oken
13. Finanční dar od fy. Becker Bohemia s.r.o.
14. Změna rozpočtu č. 3 na r. 2011
15. Žádost o volbu přísedící u Okresního soudu Plzeň-sever
16. Různé
i. Schválení OZV č. 4/2011
ii. Odpisy pohledávek
iii. Odstranění železniční lávky
iv. Rozšíření hlavního účelu a předmětu činnosti Masarykovy ZŠ
v. Zprávy výborů a komisí
17. Diskuse
18. Usnesení
19. Závěr
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Volba mandátové komise
Členy mandátové komise byli navrženi: Mgr. Alena Šůmová, Bc. Zdeněk Procházka a
p. Antonín Brašna. Protinávrh ani připomínka nebyly.
ZM schválilo mandátovou komisi ve složení Mgr. Alena Šůmová, Bc. Zdeněk Procházka, p.
Antonín Brašna jednomyslně (19 pro) – hlasování č. 2, usnesení č. 44/2011
Starosta města požádal předsedkyni mandátové komise Mgr. Alenu Šůmovou o sdělení
kontroly mandátového průkazu člena ZM p. Jana Hadingera.
Předsedkyně mandátové komise Mgr. Alena Šůmová přečetla zprávu mandátové komise.
Mandátová komise potvrdila platnost voleb člena ZM u p. Jana Hadingera.
Složení „Slibu člena zastupitelstva města“
Starosta města požádal členku ZM MUDr. Moniku Kepkovou, aby přečetla slib člena
zastupitelstva města. MUDr. Monika Kepková přednesla slib člena ZM ve znění:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
p. Jan Hadinger složil slib do rukou starosty města podáním ruky a pronesením slova
„slibuji“. Složení slibu potvrdil podpisem na listinu prokazující složení slibu.
Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Bc. Jitka Martínková a pí. Jiřina Vorlová.
Protinávrh ani připomínky nebyly.
ZM schválilo Bc. Jitku Martínkovou za ověřovatele zápisu. (17 pro) - hlasování č. 3, usnesení
č. 45/2011
ZM schválilo pí. Jiřinu Vorlovou za ověřovatele zápisu. (16 pro, 1 se zdržela) – hlasování č.
4, usnesení č. 45/2011
Volba návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrženi: p. Milan Sobota a Ing. Zbyněk Sonntag.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM schválilo p. Milana Sobotu za člena návrhové komise. (17 pro) - hlasování č. 5, usnesení
č. 46/2011
ZM schválilo Ing. Zbyňka Sonntaga za člena návrhové komise. (17 pro) - hlasování č. 6,
usnesení č. 46/2011
Kontrola usnesení
Usn. č. 21/2011 ze dne 20. 4. 2011: Úkol stále trvá.
Usn. č. 22-29/2011 ze dne 13. 6. 2011: Splněno.
Usn. č. 30/2011 ze dne 13. 6. 2011: Uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Plzeňský kraj
bude smlouvu uzavírat na svém zasedání zastupitelstva v průběhu tohoto měsíce. O
odsouhlasení akce a poskytnutí dotace bude rozhodovat i státní fond životního prostředí, pro
který taktéž závazně platí smlouva o smlouvě budoucí.
3

Usn. č. 31/2011 ze dne 13. 6. 2011: Úkol nadále trvá.
Usn. č. 34/2011 ze dne 13. 6. 2011: Splněno.
Usn. č. 35/2011 ze dne 13. 6. 2011: Úkol nadále trvá.
Usn. č. 36-39/2011 ze dne 13. 6. 2011: Splněno.
Usn. č. 40-42/2011 ze dne 13. 6. 2011: Úkol nadále trvá.
Připomínky k zápisu
p. Richtr: Konstatuje jednoduchost posledního zápisu ze dne 13. 6. 2011 a postrádá strukturu
ze zápisu ze dne 20. 4. 2011. V zaslaných materiálech pro zastupitele postrádá hlasovací
tabulku, podpisy a razítka.
p. Procházka: Zdůvodňuje nedostatek zaslaných materiálů. Materiály zaslané zastupitelům
hodnotí jako pracovní, proto byly zaslané bez podpisů, razítek a tabulek. Zápis byl dle zákona
o obcích včas k nahlédnutí na městském úřadě. Další zápisy zasílané jako pracovní materiál
budou opatřeny podpisy, razítky i tabulkou.
ZM schvaluje návrh kontrolního výboru na dodržování struktury zápisů z veřejného zasedání
ZM podle zápisu z 20. 4. 2011, který považuje za standard (18 pro, 1 se zdržel) - hlasování
č. 7, usnesení č. 61/2011
Prodej bytů v majetku města
 Prodej neprodaných bytů pro SVJ
Starosta podává 2 návrhy
- Majitelům bytů by se cena bytu navýšila o ¼ prodejní ceny a SVJ by muselo tento rok
tuto částku zaplatit
- SVJ zakoupí za cenu znaleckého posudku a cenu se rozdělí na 2 splátky, jednu v roce
2011 a druhou v roce 2012
p. Seko: Ptá se, pokud projeví současní zájemci zájem o byt, zda jim bude umožněn odkup.
p. Šedivec: Tato možnost zde již nebude, nájemcům byla možnost odkupu navrhnuta poprvé
před 2 a půl lety, naposledy minulý týden.
p. Brašna: Hodnotí prodejní ceny jako příznivé a souhlasí s prodejem bytů. Navrhuje do
smlouvy zapracovat překupní právo na dobu 5ti let za tuto cenu odkoupit byty zpět z důvodu
možného následného prodeje 3. osobě SVJ.
p. Moláček: Neumí si představit nákup bytů zpět.
p. Želízko: Navrhuje zapracovat zákaz prodeje bytů SVJ po dobu 5ti let
p. Vondrák: Vysvětlil majetek společenství
Starosta města navrhuje vypracovat, do příštího jednání ZM, prodejně kupní smlouvu i
s návrhy zastupitelů a byty prodat SVJ v ceně znaleckého posudky, přičemž částka bude
splacena ve 2 splátkách, jedna v roce 2011 a druhá v roce 2012.
ZM návrh schvaluje jednomyslně (19 pro) hlasování č. 8, usnesení č. 47/2011
 Prodej získaných bytů
Starosta města navrhuje prodat oba volné byty získané do vlastnictví města a součástí SVJ
nejvyšší nabídce, tedy formou výzvy.
ZM návrh schvaluje jednomyslně (19 pro) hlasování č. 9, usnesení č. 48/2011
4

Přijetí účelové dotace od KÚ pro opravu střechy na šatnách fotbalového stadionu
Krajský úřad PK poukazuje městu Horní Bříza 308.000 Kč na opravu střechy šaten
fotbalového stadionu, jakožto majetku města.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM jednomyslně schvaluje přijetí účelové dotace od KÚ na opravu střechy na šatnách
fotbalového stadionu ve výši 308.000 Kč. (19 pro) hlasování č. 10, usnesení č. 49/2011
Přijetí účelové dotace od KÚ pro základní Masarykovu školu v rámci programu
„EU-peníze školám“
pí. Šůmová: Krajský úřad PK poukazuje městu Horní Bříza 1.118.000 Kč v rámci programu
„EU – peníze školám“ a částka bude vynaložena na vybavení IT vč. doplnění a modernizace,
nákup interaktivní tabule a výuku kroužků.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM jednomyslně schvaluje přijetí účelové dotace od KÚ pro Masarykovu ZŠ, v rámci
programu „EU – peníze školám“ ve výši 1.118.000,-Kč. (19 pro) hlasování č. 11, usnesení č.
50/2011
Přijetí účelové dotace od KÚ pro základní Masarykovu školu v rámci programu
zahraniční spolupráce
Jedná se o každoroční dotaci, kterou krajský úřad poskytuje škole. V tomto roce jde o částku
30.000 Kč.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM jednomyslně schvaluje přijetí účelové dotace od KÚ pro Masarykovu ZŠ, v rámci
programu „Zahraniční spolupráce“ ve výši 30.000,-Kč. (19 pro) hlasování č. 12, usnesení č.
51/2011
Přijetí úvěru na rekonstrukci veřejného osvětlení a oken
Pan starosta předložil zastupitelům návrh na přijetí úvěru pro rekonstrukci oken ve výši
2.600.000 Kč od jediné možné banky, která tuto možnost poskytuje, tedy Komerční banky,
v rámci programu Evropské investiční banky a dále předložil návrh rekonstrukce veřejného
osvětlení v rámci stejného programu i banky ve výši 3.132.000 Kč.
p. Seko: Ptá se, zda jsme na tom tak špatně, že si město musí brát úvěry.
p. Šedivec: Vysvětluje, že město na tom není špatně a raději využije možnost výhodných
úvěrů a ponechá si na účtu peníze pro možné jiné investice.
p. Seko: Podotýká slovy „Jen tak dál“
K předloženým návrhům nebyla jiné připomínka ani protinávrh.
ZM jednomyslně schvaluje poskytnutí úvěru na realizaci výměny oken, ve výši 2.600.000,-Kč
od Komerční banky, v rámci programu Evropské investiční banky (19 pro) hlasování č. 13,
usnesení č. 52/2011
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ZM jednomyslně schvaluje poskytnutí úvěru na realizaci Rekonstrukce veřejného osvětlení,
ve výši 3.142.000,-Kč od Komerční banky, v rámci programu Evropské investiční banky
(19 pro) hlasování č. 14, usnesení č. 53/2011
Finanční dar od fy. Becker Bohemia s.r.o.
Starosta města předložil návrh k přijetí finančního daru ve výši 100.000 Kč od firmy Becker
Bohemia s.r.o. pro účel výstavby fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM jednomyslně schvaluje přijetí finančního daru ve výši 100.000,-Kč od firmy Becker –
Bohemia s.r.o. pro účel výstavby fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem. (19 pro)
hlasování č. 15, usnesení č. 54/2011
Změna rozpočtu č. 3 na r. 2011
Starosta města seznámil přítomné se změnami rozpočtu č. 3 na rok 2011. Návrh je přílohou
tohoto zápisu.
p. Zábraha: dotazuje se, z jakých důvodů se musí zainventovat do umělého trávníku dalších
400 tis. Kč převyšující projekt za 15 mil. Kč a překvapuje ho, že jsme dodatečné investice
nevěděli dříve
p. Šedivec: navíc se vytvoří zavlažování umělé trávy a zakoupí nové branky na hřiště
s přírodním trávníkem a nynější ceny jsou nižší, než standardně
p. Brašna: dotazuje se, zda peníze na okna jsou dotační, nebo je to úvěr a nechápe způsob
účetnictví města
p. Šedivec: vysvětluje, že jde o úvěr, ve kterém jsou pokryté všechny náklady, a vysvětluje
metodiku účetnictví města
pí. Valošková: vysvětluje detailně metodiku účetnictví města
p. Brašna: stále mu není vše jasné
p. Moláček: doplňuje pí. Valošková
pí. Vorlová: dotazuje se, zda součástí projektu chodním Pod Horami je také kanalizace
p. Šedivec: odpovídá ANO
pí. Martínková: dotazuje se, jak to nadále vypadá s kruhovým objezdem Na Návsi
p. Šedivec: nové informace nejsou, prozatím SÚS řeší jen opravy silnic
p. Zábraha: dotazuje se, z jakých důvodů se musí zainventovat do ulice V Jámě převyšující
projekt a překvapuje ho, že jsme dodatečné investice nevěděli dříve
p. Grün: cena se navýšila kvůli deštivému počasí a zdůrazňuje původní cenu projektu 22 mil.
Kč a vyhrála to firma za 14 a půl mil. Kč. Dále vysvětluje investice k hřišti, které nebyly
počítány v projektu. Zakoupí se nové branky z důvodu bezpečnosti a nevhodnosti 20 let
starých branek. Praxí byla zjištěna nutnost vytvořit zavlažování umělého trávníku a tím
možnost využívání hřiště i v zimních měsících. Dále zdůrazňuje velký podíl panu
Procházkovi st. na projektech hokejbalového hřiště, díky němuž by nebyla dotace na šatny.
p. Šedivec: doplňuje informace k Jámě.
p. Sonntag: se dotazuje, jaká částka by měla přijít z dotačních peněz
p. Šedivec: za Jámu, za hřbitov, rezervovány peníze pro kruhový objezd, komunální technika
(možná bude dotace)
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p. Seko: Souhlasí s p. Grünem v souvislosti s Jámou a zdůrazňuje, že by každá stavba měla
být pojištěna. Proč má tyto náklady nést Horní Bříza. Projekt byl podle něho špatně
zpracovaný a dodneška není vyasfaltováno, zřejmě se čeká, až bude mrznout. Podíl následků
by měl nést projektant. Ptá se, zda se někdo zajímal o pojištění stavby.
p. Šedivec: asfaltovat se bude od 15. září. Nesouhlasí s názorem p. Seka.
pí. Koudelová: ptá se, kdy bude hotová ulice Nad Sokolovnou
p. Šedivec: do konce října
p. neznámého jména: ptá se, zda se počítá s tribunou u hřiště s umělým povrchem nebo to
bude jen hřiště pro trénink.
p. Grün: nepočítá se s tribunou, nejsou na to prostory.
p. Šedivec: prozatím bude hřiště využité na přípravy a turnaje a jako pronájem jiným
mužstvům
p. Brašna: Ptá se, zda je v rozpočtu zahrnuta i částka na likvidaci haldy
p. Šedivec: Ano.
p. Brašna: Dále se snaží pochopit „nejasnosti“ v rozpočtu
pí. Valošková: Na konci roku uvidíme rozpočet dle skutečnosti
p. Šedivec: pokud dotace nepřijdou, peníze se vrátí
p. Seko: ptá se, proč by nebyly dotace tento rok na Jámu
p. Šedivec: letos asi nepřijdou, peníze chodí až po kompletním splnění
p. Seko: táže se na současný stav konta
pí. Valošková: okolo 60ti milionů
p. Šedivec: na začátku roku bylo 64 milionů, provoz se pokryje z peněz, které má město ročně
k dispozici a tyto peníze jsou využívány na projekty
ZM jednomyslně schvaluje předložený návrh změn rozpočtu č. 3 na rok 2011, včetně
zapracovaných změn. (19 pro) hlasování č. 16, usnesení č. 55/2011
Žádost o volbu přísedící u Okresního soudu Plzeň-sever
p. Procházka: ve volebním období 2008 – 2011 vykonává přísedící u OS Plzeň-sever paní
Růžena Pašková a přišla žádost, zda schválíme na volební období 2011-2014 opět tuto paní,
která projevila zájem tuto funkci vykonávat.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM jednomyslně schvaluje přísedící u Okresního soudu Plzeň – sever paní Růženu Paškovou
na volební období 2011 – 2014. (19 pro) hlasování č. 17, usnesení č. 56/2011
Různé
Schválení OZV č. 4/2011
pí. Šůmová seznámila přítomné s připravenou OZV č. 4/2011, která je přílohou tohoto zápisu.
p. Richtr: dotazuje se, zda je něco takové pro vnitřní účely
pí. Šůmová: pro vnitřní využití se využívá a bude zpracováno
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K předloženému návrhu nebyla jiná připomínka ani žádný protinávrh.
ZM jednomyslně schvaluje OZV č. 4/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Horní Bříza. (19 pro) hlasování č. 18, usnesení č. 60/2011
Odpisy pohledávek
Starosta města požádal o objasnění této problematiky pí. Valoškovou. Nedílnou součástí
zápisu je příloha Návrhu na vyřazení pohledávek předložená firmou Tebyt
pí. Valošková: Se změnou účetnictví od roku 2010 se budou odepisovat pohledávky. Zatěžují
nám hospodaření. Proto byl předložený seznam pohledávek. Za firmu Tebyt by měl někdo
vysvětlit tyto pohledávky. Za město je nutno vyřadit jen z důvodu hospodaření.
p. Šůmová: jedná se o materiál, pod kterém je podepsaný pí. Kovářovou z firmy Tebyt, který
obsahuje i zdůvodnění. Pohledávky jsou od let 1993, někteří dlužníci nežijí.
p. Šedivec: vysvětluje, že se částka neztratí, ale ve výsledném účetnictví to nedělá neplechy.
pí. Šůmová: celková částka je 1.065.816,70 Kč
ZM jednomyslně schvaluje návrh na vyřazení pohledávek z evidence nezaplacených částek
spojených s poplatkem za nájem a služby spojené s užíváním bytové jednotky. (19 pro)
hlasování č. 19, usnesení č. 57/2011
Odstranění železniční lávky
Starosta města předkládá návrh na odstranění železniční lávky. Vysvětluje, že město má
zodpovědnost za vše, co se na lávce stane. Lávka je již ve špatném stavu, původní účel neplní
a oprava by byla drahá. Na začátku října začne rekonstrukce železničního přejezdu a při
rekonstrukci by se lávka odstranila.
pí. Kepková: si myslí, že provoz lávky by byl problematický, pokud by zdravotní následky
přecházejících občanů šly na město. Netuší, jak je lávka využívaná. Rekonstrukce by byla
drahá.
p. Šedivec: Lávka je využita jednou za rok při příjezdu parní mašiny, dobře se z ní fotí.
p. Procházka st.: Ptá se, zda bylo zkoumáno, jak bude vypadat v budoucnu vlaková doprava.
V dřívější době byla železnice zavřená i hodinu.
p. Richtr: myslí si, že existují jiné způsoby signalizace a na lávce se objevovaly injekční
stříkačky
K předloženému návrhu nebyla jiná připomínka ani žádný protinávrh.
ZM schvaluje odstranění železné lávky přes železniční přejezd u vlakového nádraží v Horní
Bříze (16 pro, 3 se zdrželi) hlasování č. 20, usnesení č. 58/2011
Rozšíření hlavního účelu a předmětu činnosti Masarykovy ZŠ
pí. Šůmová: přednesla odůvodnění žádosti, která je přílohou tohoto zápisu.
K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka ani protinávrh.
ZM jednomyslně schvaluje rozšíření hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové
organizace Masarykovy ZŠ Horní Bříza o Středisko volného času (19 pro) hlasování č. 21,
usnesení č. 59/2011
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Zprávy výborů a komisí
doc. Mgr. Václav Richtr CSc. přednesl jako předseda zprávu kontrolního výboru, která je
součástí tohoto zápisu.
p. Procházka: doplňuje, že v pracovních materiálech pro zastupitele nebyly razítka a podpisy
p. Pavel Moláček přednesl jako předseda zprávu finančního výboru, která je součástí tohoto
zápisu.
Ing. Radek Želízko přednesl jako předseda zprávu stavební komise, která je součástí tohoto
zápisu.
Starosta města doplnil v „Různém“ tyto body:
- Parkování – jedno místo na stání stojí 25.000 Kč a roční poplatek je 360 Kč, město
uvažuje o jiném systému.
- Územně energetická koncepce – první týden v říjnu budou projednány závěry a
v polovině měsíce konečné stanovisko
- Chata Junák – bylo zjištěno, že chata nepatří Junákům z Kralovic, ale Plzni. Chatu
chce město poskytnout Pionýru a Junáku Horní Bříza.
- Hřbitov – dokončeno.
- Chodník – dokončeno. Ušetřilo se 130-150 tisíc
- Hřiště – před dokončením, zve na slavnostní otevření
- Územní plán – vysvětlil p. Želízko – po letech se blíží do finále, 18.10. proběhne
poslední jednání, veškeré připomínky musí být vzneseny na tomto veřejném jednání.
Vše bude dáno vyhláškou. Na nejbližším VZZM se bude změna územního plánu
schvalovat.
Diskuse
p. Zábraha – ptá se, jak to vypadá se sanací haldy
p. Šedivec – technická skupina SFŽP dostala všechny materiály a vedoucí této skupiny
vznesla dotaz, v současné době technické parametry splněny a předává se do ekonomického
úseku. Předpokládá zrealizování začátkem října.
p. Zábraha – dále se ptá, jak to vypadá se smlouvami
p. Šedivec – ve věci čeká, dokud nebudou splněny všechny náležitosti
p. Zábraha – ptá se z jakého důvodu, je splátka LB až v roce 2014 a poslední v roce 2018
p. Šedivec – LB o to takto požádal. Město to finančně nezatíží.
p. Zábraha – termíny jsou konečné?
p. Šedivec – bude upřesněno
p. Seko – ptá se, komu patří přeplněné kanály v silnici k Trnové, postavené na kopečky
p. Šedivec – kanály čistili zaměstnanci města, i když patří SÚS
p. Procházka – opakuje slova starosty, město předcházelo ucpáním kanálů
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