Město Bystřice nad Pernštejnem
ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
Bystřice na Pernštejnem

č. 14 /2012
konané dne 6.11.2012
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Přítomni

Ing. Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, MUDr. Pavel
Lukša, Mgr. Miroslav Novák, MUDr. Aleš Ptáček

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Aleš Sitař, Ing. Jana Jurošová, Ing. Blanka Svobodová
: Mgr. Vlasta Moncmanová

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 13/2012
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Dohoda o prostorovém uspořádání staveb se SVK
Dodatek nájemní smlouvy s SK
Právní poradenství na záměry:
1.Rekultivace skládky “Železinka“
2.Zasíťování lokality „Rovinky“
Žádost společnosti Železárny Štěpánov s.r.o. o mimořádné přidělení bytu pro svého
zaměstnance
Žádost společnosti SPH stavby s.r.o. o mimořádné přidělení bytu pro svého zaměstnance
Zklidňování dopravy na MK ulice Starý dvůr a MK ulice Za Rybníčkem v Bystřic
Žádost o mimořádné přidělení bytu zaměstnanci města
Plnění rozpočtu v roce 2012
Plán inventur pro rok 2012
Rozpočtová opatření
Odměny ředitelů školských zařízení v Bystřici n.P.
Schválení smlouvy o nájmu veř. prostranství – trhy 2012
Položení nové vodovodní přípojky a chráničky optického kabelu ke kanalizaci Domanín
Smlouva o výpůjčce s Eden centre s.r.o.
Informace o novém investorovi do Bystřické průmyslové zóny
Vyhláška města č.5/2012
Souhlasné prohlášení na přechod vlastnického práva
Věcné břemeno
Výběr dodavatele stavby „Kanalizace Domanín – napojení areálu Borovinka“

PV POŘAD SCHŮZE OŘAD SCHŮZE POŘAD SCHŮZ

USNESENÍ:
1/14/2012
Popis

: Dohoda o prostorovém upořádání staveb se SVK
: Jedná se o prostorové uspořádání vodovodního řadu a uliční vpustě připravované stavby
autobusové zastávky v místní části Dvořiště – viz příloha.

Usnesení

2/14/2012
Popis

Usnesení

3/14/2012

Popis

Usnesení

4/14/2012
Popis

Usnesení

: Rada města schvaluje dohodu o prostorovém uspořádání staveb – Autobusová zastávka na
p.č. 329/1 a 340/1 k.ú. Dvořiště u Bystřice n. P. s SVK Žďársko.
: Dodatek nájemní smlouvy se Sportovním klubem Bystřice n.P.
: Sportovní klub žádá o rozšíření stávající nájemní smlouvy (příloha 1) o stěnu objektu č. p.
746 stojícím na pozemku p. č. 2015 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, kterou by klub využil
pro umístění reklamy. Nájemní smlouva by byla upravena formou dodatku příloha č. 2.
: Rada města schvaluje dodatek nájemní smlouvy mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a
SK o stěnu objektu č. p. 746 stojícím na pozemku p. č. 2015 v k. ú. Bystřice nad
Pernštejnem.
: Právní poradenství na záměry:
1. Rekultivace skládky „Železinka“
2. Zasíťování lokality „Rovinky“
: 1. RM na své schůzi den 3. 1. 2012 pod bodem 4/12012 schválila záměr pronájmu pozemku
p. č. 640/5 v k. ú. Věchnov o výměře 17 662 m2, kde se nachází skládka inertního odpadu
Železinka. Provoz na této skládce byl zahájen v roce 1991. Vzhledem ke stávající platné
legislativě je tato skládka prakticky nevyužívaná a s jejím využitím nelze počítat ani do
budoucna. Platná legislativa zatěžuje v současné době každou tunu odpadu kategorie „ostatní
odpad“ (inertní odpad - stavební suť) částkou 500,- Kč/t a pokud se k této částce připočtou
provozní a přepravní náklady spojené s uložením odpadu, dostávají se firmy na částku 800,Kč/t, což je cena, za kterou nikdo na tuto skládku inertní odpad nevyváží. V současné době
skládku správcují TS města a. s. a město jim financuje udržování skládky (monitoring tělesa
skládky, čerpání vody z kontrolních vrtů, analýzy vzorků atd.) částkou cca 100 tis. Kč ročně.
TS nemají se skládkou vzhledem k legislativě žádný záměr a pro překlopení do
„rekultivačního“ režimu nemají dostatečné množství materiálu.
Na záměr se přihlásila pouze jedna firma, s kterou jsme se nedohodli na podmínkách
nájemní smlouvy, a celkový záměr nebyl uskutečněn.
2. Město vlastní pozemky v lokalitě „Rovinky“ určené územním plánem na individuální
bytovou výstavbu. Zasíťování celé lokality je velmi nákladná věc a z tohoto důvodu se
nabízí řešení spolupráce s firmou, která by potřebné investiční výdaje hradila ze svých
zdrojů ve spolupráci s městem.
Oba výše uvedené případy jsou spoluprací veřejného a soukromého sektoru. Město neumí
určit, zda-li se v případě realizace jedná o koncesi, veřejnou zakázku či případně záměr
mimo oba výše uvedené režimy. Na tomto posouzení pak bude závislá volba vhodné formy
výběrového řízení. Abychom si byli opravdu jisti a mohli oba záměry posunout dál je nutná
právní porada. Navrhujeme oslovit právní kancelář Havel, Holásek & Parters s. r. o., která se
specializuje na tuto problematiku. Odhad ceny za právní analýzu jednoho záměru je cca 40
tis. Kč bez DPH.
Na základě těchto právních analýz bychom vypsali poptávkové (výběrové) řízení na firmu,
která by dle našich podmínek záměr zrealizovala.
: 1. Rada města schvaluje právní analýzu záměru Rekultivace skládky „Železinka“ právní
kanceláří Havel, Holásek & Parters s. r. o.
2. Rada města schvaluje právní analýzu záměru Zasíťování lokality „Rovinky“ právní
kanceláří Havel, Holásek & Parters s. r. o.
: Žádost společnosti Železárny Štěpánov spol. s.r.o. o mimořádné přidělení bytu pro
svého zaměstnance
: Společnost Železárny Štěpánov spol. s.r.o. si podala žádost o mimořádné přidělení bytu o
velikosti 2+1 pro svého pracovníka pana J.H., který ve společnosti pracuje od 1.9.2011.
Doporučuji radě schválit přidělení bytu o velikosti 2+1 za smluvní nájemné ve výši 39,Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení. Ve smlouvě bude uvedena
podmínka odpracování doby 3 let od přidělení bytu u společnosti Železárny Štěpánov. Pan
J.H. nemá žádné dluhy vůči Městu Bystřice n.P.
: Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 pro pana J.H. za smluvní
nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení nájemní
smlouvy. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od přidělení bytu u
společnosti Železárny Štěpánov.

5/14/2012
Popis

Usnesení

6/14/2012
Popis

Usnesení

7/14/2012
Popis

Usnesení

8/14/2012
Popis
Usnesení
9/14/2012
Popis

Usnesení

: Žádost společnosti SPH stavby s.r.o. o mimořádné přidělení bytu pro svého
zaměstnance
: Společnost SPH stavby s.r.o. si podala žádost o mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1
pro svého pracovníka pana P.B., který ve společnosti pracuje od 1.11.2006 na dobu
neurčitou jako mistr stavební výroby.
Doporučuji radě schválit přidělení bytu o velikosti 2+1 za smluvní nájemné ve výši 39,Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení. Ve smlouvě bude uvedena
podmínka odpracování doby 3 let od přidělení bytu u společnosti SPH stavby. Pan P.B.
nemá žádné dluhy vůči městu.
: Rada souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 pro pana P.B. za smluvní
nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení nájemní
smlouvy. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od přidělení bytu u
společnosti SPH stavby s.r.o.
: Zklidňování dopravy na MK ulice Starý dvůr a MK ulice Za Rybníčkem v Bystřici nad
Pernštejnem
: Návrh místní úpravy provozu na místních komunikacích ul. Starý dvůr
a Za Rybníčkem v Bystřici nad Pernštejnem z důvodu zklidnění silničního provozu
v zájmovém území.
: Rada města schvaluje zklidnění dopravy provozu na místní komunikaci ul. Starý dvůr a Za
Rybníčkem dle přiložené studie.
: Žádost o mimořádné přidělení bytu zaměstnanci města
: Slečna I.V. požádala zaměstnavatele – Město Bystřice nad Pernštejnem o mimořádné
přidělení bytu 2+1 v Bystřici nad Pernštejnem. V současné době bydlí v Dalečíně. Při jejím
přijímání do pracovního poměru byla ze strany Města Bystřice nad Pernštejnem stanovena
pro nového zaměstnance podmínka bydlení v místě výkonu práce, neboť s ohledem na
konání mimořádných akcí bývá někdy nutné vykonávat práci i ve večerních hodinách nebo o
víkendech.
Slečna I.V. splňuje podmínku pro přidělení bytu zaměstnanci města - minimální doba
trvání pracovního poměru v délce 6 měsíců. Její pracovní poměr je však uzavřen na dobu
určitou. Dosud přidělila rada města byty pouze zaměstnancům města, kteří měli s městem
uzavřenu pracovní smlouvu na dobu neurčitou.
Odbor bytového hospodářství MěÚ disponuje volnými byty a může jí byt o velikosti 2+1
přidělit. Problémem se jeví pouze nedodržení podmínky trvání pracovního poměru u Města
Bystřice nad Pernštejnem na dobu neurčitou.
Rada
Města Bystřice nad Pernštejnem souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti
:
2+1 zaměstnankyni Města Bystřice nad Pernštejnem slečně I.V. za smluvní nájemné ve
výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení nájemní smlouvy.
Při ukončení pracovního poměru mezi zaměstnankyní a Městem Bystřice nad Pernštejnem
před uplynutím 3 let od přidělení bytu je zaměstnankyně povinna zaplatit obvyklou kauci ve
výši 50.000 Kč nebo byt vrátit Městu Bystřice nad Pernštejnem do 3 měsíců ode dne
ukončení pracovního poměru.
: Plnění rozpočtu v roce 2012
: Finanční odbor předkládá radě města detailní přehled o příjmech a výdajích města za období
1. – 9. 2012 v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2012
: Rada města bere na vědomí plnění rozpočtu v roce 2012
: Plán inventur pro rok 2012
: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení Plán inventur pro rok 2012 a současně
s ním jmenování členů ústřední inventarizační komise a členů dílčích inventarizačních
komisí pro provedení inventarizace majetku města v roce 2012.
: Rada města souhlasí s Plánem inventur a jmenováním členů ústřední inventarizační komise
a členů dílčích inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku města v roce
2012.

10/14/2012
Popis

Usnesení

: Rozpočtová opatření
: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení výdajová rozpočtová opatření č. 31 – 38 a
příjmová rozpočtová opatření č. 16 – 22 dle přílohy č.1.
Dále finanční odbor předkládá radě města přehled rozpočtových opatření, která vzešla
z jednání rady a zastupitelstva a byla vykryta čerpáním neinvestiční a investiční rezervy. Na
základě doporučení auditu je vhodné schválit i příjmovou stranu rozpočtových opatření, čili
čerpání neinvestiční a investiční rezervy dle přílohy č.2.
Dále finanční odbor předkládá radě města plnění příjmů ze sdílených daní v roce 2012.
: Rada města schvaluje výdajová rozpočtová opatření č. 31 – 38 a příjmová rozpočtová
opatření č. 16 – 22 dle přílohy.
Rada města schvaluje čerpání neinvestiční a investiční rezervy dle přílohy.
Rada města bere na vědomí plnění příjmů v roce 2012.

11/14/2012
Popis

: Odměny ředitelů školských zařízení v Bystřici nad Pernštejnem
: Dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce lze poskytnout odměnu za úspěšné
splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Dle školského zákona
tuto odměnu a další platové náležitosti statutárních orgánů škol a školských zařízení –
ředitelů škol a školských zařízení se svěřuje tomu, kdo statutární orgán do funkce jmenuje,
tedy zřizovateli.
V souladu s touto právní úpravou navrhuje oddělení školství odměny pro ředitele I. ZŠ –
Mgr. Jaroslava Slámu, ředitelku MŠ – Mgr. Vlastu Moncmanovou, ředitele ZŠ Nádražní
Mgr. Martinovi Horákovi, ředitelku ZUŠ - Mgr. Evu Bagarovou a ředitele DDM – Ing.
Karla Krondráfa ve výši dle přílohy. (Bude předložena na jednání Rady.)
Podkladem pro stanovení výše odměn bylo písemně zpracované hodnocení činností ředitelů
školských zařízení za 2. pololetí školního roku 2011/12.

Usnesení

: Rada města Bystřice n. P. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje navržené odměny ředitelům školských
zařízení v Bystřici n. P. dle přílohy s úpravou provedenou v návrhu odměny Mgr. Martina
Horáka, která je nedílnou součástí usnesení.

12/14/2011
Popis

: Schválení smlouvy o nájmu veř. prostranství - trhy 2012
: Podnikatel, který se zabývá pořádáním trhů a pořádá je v našem městě od roku 2006, hodlá
pokračovat i v roce 2013 a nabídl tyto sobotní termíny -16.3.(dle počasí), 13.4., 11.5., 8.6.,
13.7., 3.8., 14.9., 5.10., 9.11., 7.12.
Vždy si sám vyřídí uzávěru veřejných prostranství, úklid i propagaci. Za pronájem veřejného
prostranství zaplatí 4.500,-Kč za jeden den konání trhu.
: Rada města schvaluje návrh smlouvy o pronájmu veřejného prostranství na konání sobotních
trhů v roce 2013 panu J.N., bytem Chotěboř.

Usnesení

13/14/2012
Popis

: Položení nové vodovodní přípojky a chráničky optického kabelu ke kanalizaci
Domanín
: Dne 17. října 2012 bylo předáno staveniště Kanalizace Domanín I. Etapa firmě EKO Stavby
s.r.o., pro kterou subdodavatelsky provádí stavbu firma SPH Stavby s.r.o. Při předání
staveniště bylo subdodavatelské firmě zadáno podání cenové nabídky na položení vodovodní
přípojky zároveň s kanalizací. Chceme využít toho, že pod silnicí I/19 bude proveden
protlak, což je neopakovatelná příležitost dostat se s vodovodem do lokality Na Pile, která
dosud není zásobována vírskou vodou. Současně tím bude umožněno další rozšíření
vodovodu do rozvojové lokality bytové výstavby pana Lipovského ( bylo schváleno změnou
územního plánu v září tohoto roku ).
Podobným způsobem bychom rádi využili toho, že mezi Bystřici a Domanínem bude
budována liniová stavba – kanalizace. I to je neopakovatelně výhodná situace pro
připoložení své vlastní sítě – v tomto případě datové chráničky pro budoucí optickou síť.
Proto jsme požádali dodavatele stavby kanalizace o podání cenové nabídky na položení
chráničky pro optický kabel, která by byla položena zároveň s kanalizací. Chránička bude
položena od mostu Na Pile a ukončena bude v Domaníně zároveň s kanalizací. Dodavatel
předal dvě nabídky první na vodovod, která obsahuje zemní práce dodávku a montáž

Usnesení

14/14/2012
Popis

Usnesení

15/14/2012
Popis

Usnesení

16/14/2012
Popis

Usnesení

17 /14 /2012
Popis

vodovodního potrubí a zásyp přípojky v souběhu s kanalizací. Cena za vodovod je 123 147
Kč bez DPH. Druhá cenová nabídka od firmy SPH Stavby s.r.o.je na položení chráničky
optického kabelu, která zahrnuje výkopové práce, připravení podkladu pro samotnou
chráničku a zásyp chráničky. Dodávku a montáž chráničky provede Ing. Martin Wetter.
Cena od firmy SPH Stavby s.r.o. je 219 861 Kč bez DPH a Ing. Martin Wetter nabízí cenu
197 488 bez DPH. Celkové náklady na provedení této změny jsou ve výši 540 496 Kč bez
DPH.
: Rada města souhlasí s provedením těchto prací a souhlasí se zadáním těchto prací firmě SPH
Stavby s.r.o. a Martin Wetter za výše uvedenou cenu. Dále rada města ukládá finančnímu
odboru zpracování rozpočtového opatření na vrub Investiční rezervy.
: Smlouva o výpůjčce s Eden centre s. r. o.
: Rada města schválila dne 25. 9. 2012 pod bodem 7/12/2012 nájem pozemků městské firmě
Eden centre s. r. o. Záměrně v této smlouvě byly vynechány nemovitosti, které jsou
bezprostředně spojené s projektem a stavbou Centra zelených vědomostí. Nicméně tyto
nemovitosti (stavby a pozemky) využívá naše firma bez právního opodstatnění. Z tohoto
důvodu navrhujeme na tyto nemovitosti uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi městem a firmou
do doby kolaudace CZV, kdy nastane jiný právní režim – některé stavby bude provozovat
přímo město, některé budou předmětem nájemní smlouvy se společností Eden centre s. r. o.
: Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a
společností Eden centre s. r. o.
: Informace o novém investorovi do Bystřické průmyslové zóny
: V minulém měsíci jsme byli kontaktováni firmou UJP Praha a.s., která nám sdělila záměr
využít naši průmyslovou zónu k výstavbě továrny na výrobu zdravotnické techniky,
zbrojního vybavení apod. viz. příloha Jedná se o strojírenskou výrobu s využitím
nezvyklých materiálů – wolfram, uran. Protože se jedná o radioaktivní materiál, musí se
továrna stavět dle nového tzv. atomového zákona s gescí ústředních státních orgánů.
V současné době je výroba umístěna v Praze Zbraslavi a měla by být přesunuta do Bystřice
nad Pernštejnem. V Praze je výroba umístěna uprostřed bytové zástavby bez možnosti
jakéhokoli rozvoje. Pracuje se v normálním režimu bez zvláštních opatření. Zaměstnanci
jsou pouze monitorováni na radioaktivitu, ale pracují bez omezení expoziční doby. Výroba
nezatěžuje žádným způsobem životní prostředí.
Vedení firmy přepokládá, že dne 14.11.2012 od 17.00 hodin představí svůj záměr
obyvatelům města v KD. Město Bystřice n.P. je ve výběru mezi posledními třemi
lokalitami. Vzhledem ke složité přípravě je možné, že výstavba by byla zahájena do 2 roků.
Předpokládá se zaměstnání cca 100 až 150 zaměstnanců V průmyslové zóně by se využila
plocha dříve prodaná firmě Hartwall o velikosti cca 10 ha.
: Rada města bere na vědomí informaci o zájmu investora UJP Praha a.s. investovat
v Bystřické průmyslové zóně
: Vyhláška města č. 5/2012
: Zákonem č. 142/2012 Sb. a č. 174/2012 Sb. byl v letošním roce novelizován zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 19.9.2012 zvýšení místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů od 1.1.2013 na 600,- Kč.
V souvislosti s tímto usnesením zastupitelstva předkládáme k projednání a ke schválení
návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2012.
: Rada města schvaluje návrh OZV města č. 5/2012 a doporučuje zastupitelstvu města vydat
podle § 84 odst. 2 písm. h) zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
s účinností od 1.1.2013 Vyhlášku č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
: Souhlasné prohlášení na přechod vlastnického práva
: Obce sdružené v LSO požádaly Lesy ČR o vydání některých sporných parcel , které nebyly
předmětem vydání při založení LSO s.r.o. Lesy ČR nám formou Souhlasného prohlášení
převedou do vlastnictví 4 parcely v k.ú. Karasín ( podílově každé obci). Podíl v kterém jsou
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pozemky vydávány není stejný v jakém je LSO s.r.o. konstituována. Podle současných
právních názorů LČR musí být vydán majetek i obcím , které v současné době nejsou členy
LSO, ale v době likvidace původního Lesního družstva v 50. letech členy byly. Je s nimi (
s obcemi – Rovečné, Písečné a Nyklovice) dojednáno , že po převodu se s nimi o těch jejich
podílech bude jednat, zda je převedou bezúplatně , či úplatně.
: Rada města souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení Souhlasné prohlášení na
převod pozemků 10/28 p.č. 321/15 o výměře 233 m2, p.č. 321/16 o výměře 102 m2, p.č.
321/17 o výměře 4 170 m2 a p.č 321/18 o výměře 358 m2 v k.ú. Karasín.
: Věcné břemeno
: Na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce
a.s. na zemní vedení NN pro firmu Zdar lze po dokončení a zaměření skutečného stavu
vedení uzavřít úplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene.
: Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch E. ON Distribuce a.s.
spočívající v právu vedení , údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na části
pozemku p.č. 3217/19 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Věcné břemeno se zřizuje na dobu
neurčitou a úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + DPH.
: Výběr dodavatele stavby „Kanalizace Domanín – napojení areálu Borovinka“
: Příslib dotace na realizaci 1. etapy kanalizace do Domanína činí 10 mil. Kč s tím, že město
se musí na stavebních nákladech akce podílet částkou minimálně 10 %. To znamená, že
chceme-li využít dotaci optimálně, měly by celkové výdaje akce činit 11,1 mil. Kč. Cena
vzešlá z výběrového řízení na dodavatele 1. etapy je asi 8,4 mil. Kč, zbývá tedy ještě více
než 2,5 mi. které sice jistě není nutno utratit, ale je výhodné je utratit – jednak činí tato
dotace 90 %, což jinde nezískáme, ale hlavně oč největší část stavby dostaneme do 1. etapy,
o to menší nám zbude do etapy druhé ( a tam dotace zatím vůbec není jistá, pokud bude, tak
bude jen asi 70 % a navíc se přepočítává na jednoho napojeného ekvivalentního obyvatele,
takže je výhodné tento ukazatel tlačit ze všech sil dolu ).
Proto jsme v rychlosti doprojektovali a povolili další část kanalizace – jedná se tentokrát o
úsek cca 400 m na úplně opačném konci domanínské kanalizace, kterým se do kanalizační
sítě napojí rekreační středisko Borovinka. V rychlosti jsme provedli i výběrové řízení a jeho
výsledkem je
doporučení hodnotící komise uzavřít smlouvu s firmou AZ Stavební
Heřmanův Městec s.r.o. Jediným výběrovým kriteriem byla cena a ta činí 2.045.990,- Kč
včetně DPH.
: Rada města schvaluje jako vítěze výběrového řízení na zakázku „ Kanalizace Domanín –
napojení areálu Borovinka“ firmu AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o., se sídlem
Čáslavská 245, 53803 Heřmanův Městec, IČ 25966251 s cenou 2.045.990,- Kč včetně DPH

