*MESUX000E2HS*
č.j. SVO/967/2013
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 53. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 24.04.2013
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, p. Bohuslav Krčmář, Mgr. Petr Týfa, Mgr. Petr Hynek,
Omluveni: Ing. Václav Jiránek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Předání osvědčení novému zastupiteli

2.

Nájemní smlouva - květinářství u nádraží

3.

Kontrola plnění usnesení rady

4.

Návrh Smlouvy o dílo - Novostavba tělocvičny

5.

Návrh Smlouvy o dílo - zpracování PD na rekonstrukci topení v DPS

6.

Návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na stavební práce na akci s
pracovním názvem "3 v 1" (bourání šatlavy, fasáda zadní části radnice, parkování
před ZŠ)

7.

Vyhodnocení nabídek města na pojištění majetku města

8.

Dopis z kraje ohledně spodní silnice do Janských Lázní

9.

Nabídka na koupi státních spořících dluhopisů

10.

Návrh programu 16. veřejného zasedání zastupitelstva města dne 15.5.2013

11.

Chodník pod Waliskem

1. Předání osvědčení novému zastupiteli
Dne 15.4.2013 obdržel starosta města rezignaci zastupitele pana RNDr. Radko Táslera a tímto
dnem mu zanikl mandát člena zastupitelstva. Prvním náhradníkem volební strany č. 2 – Věci
veřejné je pan Pavel Dvořák st., kterému tak vznikl mandát dne 16.4.2013. Podle zákona o
volbách do zastupitelstev obcí (§ 56 odst. 2) mu rada obce předala osvědčení o zvolení, pan
Dvořák osvědčení převzal a na 16. veřejném zasedání dne 15.5.2013 složí slib.
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USNESENÍ č. RM/846/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
písemnou rezignaci člena zastupitelstva města pana RNDr. Radko Táslera, kterou
předal starostovi dne 15.4.2013.
předala
b)
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města prvnímu náhradníkovy volební
strany č.2 – Věci veřejné panu Pavlu Dvořákovi st., který přijal mandát člena
zastupitelstva.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

2. Nájemní smlouva - květinářství u nádraží
Dne 18.4.2013 byla podána současným nájemcem panem Šándorem Havránem žádost o
prodloužení nájemní smlouvy ze dne 14.5.2012 na dobu určitou s platností do 14.5.2013. V
čl. VI bodu 9 této smlouvy byla stanovena povinnost nájemce nejpozději do 14.5.2013 učinit
veškeré právní kroky k legalizaci nepovoleného objektu na pozemku č. st. 161/1, k.ú.
Svoboda nad Úpou (vydání stavebního povolení, pokud bude potřeba, a vydání souhlasu s
užíváním stavby-kolaudační rozhodnutí). Ke dni projednávání lze konstatovat, že nájemce
splnil požadované podmínky s tím, že bylo vydáno kolaudačního rozhodnutí
č.j. SVO/755/2013-Hů, které ale ještě není pravomocné (pokud se žádný z účastníků
neodvolá, nabude právní moci dne 1.5.2013).
Po vložení změn na katastrální úřad (kolaudace budovy) tedy dojde k situaci, že na pozemku
Města Svoboda nad Úpou bude stát budova ve vlastnictví jiného majitele. Dle nově
zpracovaného geometrického plánu vzniká pod nově zkolaudovanou budovou stavební
parcela č. 651 a zbylá část stavební parcely č. 161/1 se mění na pozemkovou parcelu č. 954
(druh zahrada), viz přiložený geometrický plán. Tyto změny nejsou dosud zaneseny v katastru
nemovitostí.
Mgr. Hynek si vyžádal stávající nájemní smlouvu s tím, že ji přepracuje do příštího jednání
rady na aktuální stav, který je výše popsán, protože rada v tuto chvíli musí pouze zveřejnit
záměr nové dispozice s majetkem města a rada se dohodla na dalším pronájmu (nikoliv
prodeji pozemků).
USNESENÍ č. RM/847/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku st.p.č. 161/1 o výměře 1120 m2 (v případě
udělení souhlasu vlastníka pozemku s umístěním budovy záznamem v KN se bude jednat dle
nového GP č. 658-271/2012 o st.p.č. 651 o výměře 127 m2 a část p.p.č. 954 o výměře
993 m2) a dále části pozemku p.p.č. 774/1 o výměře 101 m2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
3. Kontrola plnění usnesení rady
Radě města byl předložen v rámci pravidelné kontroly plnění usnesení rady výpis
nesplněných usnesení rady dle stavu k 19.4.2013 (viz příloha originálu zápisu). Byla
provedena kontrola nesplněných usnesení, komentáře byly zaznamenány do modulu evidence
usnesení.

2

USNESENÍ č. RM/848/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady dle stavu k 19.4.2013 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
po provedené kontrole nesplněných usnesení byly komentáře zaznamenány do modulu
evidence usnesení.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
4. Návrh Smlouvy o dílo - Novostavba tělocvičny
Radě města byly předloženy návrhy smluv o dílo, které by mohly být vzorem pro vypracování
závazného vzoru v rámci zadávací dokumentace pro výstavbu tělocvičny v zahájeném
procesu výběru zhotovitele na tuto akci. Mgr. Hynek navrhl, aby byla využita smlouva o dílo,
která byla zpracována na rekonstrukci školní jídelny s tím, že tajemnice připraví její základní
návrh, který zašle Mgr. Hynkovi a Ing. Jiránkovi k dopracování.
USNESENÍ č. RM/849/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
aby v rámci zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na výstavbu tělocvičny byla využita
smlouva o dílo, která byla zpracována na rekonstrukci školní jídelny s tím, že tajemnice
připraví její základní návrh, který zašle Mgr. Hynkovi a Ing. Jiránkovi k dopracování.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
5. Návrh Smlouvy o dílo - zpracování PD na rekonstrukci topení v DPS
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo s Ing. Vladimírem Galádem (viz příloha
originálu zápisu) na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topení v Domě s
pečovatelskou službou.
USNESENÍ č. RM/850/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo s Ing. Vladimírem Galádem (viz příloha originálu zápisu) na
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topení v Domě s pečovatelskou službou.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
6. Návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na stavební práce na akci
s pracovním názvem "3 v 1" (bourání šatlavy, fasáda zadní části radnice, parkování
před ZŠ)
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na
stavební práce na akci s pracovním názvem "3 v 1" (bourání šatlavy, fasáda zadní části
radnice, parkování před ZŠ) včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu
zápisu). Byla provedena kontrola souladu výzvy a smlouvy a zapracovány drobné změny vyznačeno v přílohách.
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USNESENÍ č. RM/851/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na stavební práce na akci s
pracovním názvem "3 v 1" (bourání šatlavy, fasáda zadní části radnice, parkování
před ZŠ) včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu) s
tím, že tato výzva bude odeslána předem vybraným zájemcům, a to panu Ladislavu
Ábelovi - stavební firma DÁN, a dále firmám KTstav s.r.o., Kalin, spol. s r.o.,
INFRASTAV s.r.o. a W - STAV s.r.o.
jmenuje
b)
členy hodnotící komise, kteří provedou zároveň otevírání obálek, na vyhodnocení
podaných nabídek dle výzvy v bodě a) tohoto usnesení, a to Ing. Jiřího Špetlu, Ing.
Václava Jiránka a Ing. Jana Hanuše a jejich náhradníky - Ing. Josefa Hůrku a Ing.
Ivanu Balcarovou.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

7. Vyhodnocení nabídek města na pojištění majetku města
Radě města byly předloženy v zalepených obálkách dvě nabídky na pojištění majetku města, a
to od pojišťoven Kooperativa pojišťovna, a.s. a Česká pojišťovna, a.s. (viz přílohy originálu
zápisu).
Dále byly osloveny pojišťovny Allianz pojišťovna, a.s. a ČSOB pojišťovna, a.s. Z těchto dvou
se omluvila Allianz pojišťovna, a.s. (omluvný email - viz příloha originálu zápisu), druhá z
nich se výběrového řízení nezúčastnila.
Obálky byly otevřeny a nabídky pojišťoven Kooperativa pojišťovna, a.s. a Česká pojišťovna,
a.s. byly vyhodnoceny s tímto výsledkem:¨
- Kooperativa pojišťovna, a.s. nabídla roční pojistné ve výši 96.490,-Kč po započtení slev s
platností na 1 rok
- Česká pojišťovna, a.s. nabídla roční pojistné ve výši 106.878,-Kč na 1 rok
Mgr. Týfa se vyloučil z hlasování.
USNESENÍ č. RM/852/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., a to za roční pojistné ve výši
96.490,-Kč po započtení slev (obchodní sleva a roční frekvence placení) s platností na 1 rok.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
8. Dopis z kraje ohledně spodní silnice do Janských Lázní
Radě města byl předložen dopis od Ing. Karla Janečka (náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje a gestor pro oblast dopravy a silničního hospodářství) ze dne
10.4.2013 ohledně rekonstrukce spodní silnice do Janských Lázní (viz příloha originálu
zápisu). V tomto dopise je konstatováno, že díky rekonstrukci vrchní silnice jsou Janské
Lázně pohodlně a bezpečně přístupné po této kvalitní komunikaci, dále že průjezd městem
Janské Lázně je výrazně omezen a tato silnice není dle sdělení kraje jednoznačně veřejně
přístupnou komunikací a podmiňuje rekonstrukci spodní silnice převzetím komunikace do
vlastnictví měst Janské Lázně a Svobody nad Úpou s ohledem na nedostatek finačních
prostředků v krajské pokladně. Rada se tímto dopisem zabývala a zásadně s ním nesouhlasí,
protože tato komunikace je hojně využívána pacienty z Janských Lázní na invalidních

4

vozíčcích, kteří navštěvují hojně Svobodu a využívají zde služeb, a kteří vrchní silnici
nemohou využívat s ohledem na velkou vzdálenost, členitost komunikace a hojnou dopravu
směrem do Vrchlabí a Černého Dolu. Dále se rada ohradila proti dopisu s tím, že i zde žijí
občané kraje a vedení města využije všech možných nátlakových prostředků (zejména média
a urgence občanů směrem na kraj), kterými bude neustále upozorňovat na katastrofální stav
spodní silnice do Janských Lázní, která je v rámci Královéhradeckého kraje zcela jistě
nejhorší komunikací.
USNESENÍ č. RM/853/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dopis od Ing. Karla Janečka (náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a gestor pro oblast
dopravy a silničního hospodářství) ze dne 10.4.2013 ohledně rekonstrukce spodní silnice do
Janských Lázní (viz příloha originálu zápisu). V tomto dopise je konstatováno, že díky
rekonstrukci vrchní silnice jsou Janské Lázně pohodlně a bezpečně přístupné po této kvalitní
komunikaci, dále že průjezd městem Janské Lázně je výrazně omezen a tato silnice není dle
sdělení kraje jednoznačně veřejně přístupnou komunikací a podmiňuje rekonstrukci spodní
silnice převzetím komunikace do vlastnictví měst Janské Lázně a Svobody nad Úpou s
ohledem na nedostatek finančních prostředků v krajské pokladně. Rada se tímto dopisem
zabývala a zásadně s ním nesouhlasí, protože tato komunikace je hojně využívána pacienty z
Janských Lázní na invalidních vozíčcích, kteří navštěvují hojně Svobodu a využívají zde
služeb, a kteří vrchní silnici nemohou využívat s ohledem na velkou vzdálenost, členitost
komunikace a hojnou dopravu směrem do Vrchlabí a Černého Dolu. Dále se rada ohradila
proti dopisu s tím, že i zde žijí občané kraje a vedení města využije všech možných
nátlakových prostředků (zejména média a urgence občanů směrem na kraj), kterými bude
neustále upozorňovat na katastrofální stav spodní silnice do Janských Lázní, která je v rámci
Královéhradeckého kraje zcela jistě nejhorší komunikací.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

9. Nabídka na koupi státních spořících dluhopisů
Radě města byl předložen dopis z České spořitelny, a.s. s nabídkou na koupi státních spořících
dluhopisů (dále jen "SSD"), jejichž emise se předpokládá v první polovině května 2013. Jako
vhodná volba se nabízí SSD se splatností 1,5 roku s ohledem na připravovanou výstavbu
tělocvičny.
Mgr. Týfa se vyloučil z projednávání i z hlasování.
S ohledem na výši finančních prostředků (aktuálně 34 mil. Kč, ale mínus 8 mil. Kč, které byly
prozatím v letošním rozpočtu použity) a předpokládanou výši úvěru pro výstavbu tělocvičny (cca
15 mil. Kč) by bylo možné vložit v květnu 2013 do SSD se splatností 1,5 roku částku kolem 10
mil. Kč, pokud by výnos činil přes 2% p.a. (podzimní emise nabízela u těchto SSD se 1,5 letou
splatností výnos ve výši 2,05% p.a.). Na stávajícím spořícím účtu činí aktuální úroková sazba
1,12% p.a. Předpokládaný výnos za 1,5 roku by tak mohl činit cca
300.000,-Kč, protože výnos
není předmětem zdanění.

USNESENÍ č. RM/854/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dopis z České spořitelny, a.s. s nabídkou na koupi státních spořících dluhopisů (dále jen "SSD"),
jejichž emise se předpokládá v první polovině května 2013 (viz zápis) s tím, že tato nabídka bude
zapracována do programu květnového jednání zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
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10. Návrh programu 16. veřejného zasedání zastupitelstva města dne 15.5.2013
Radě města byl předložen návrh programu 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou, které proběhne 15.5.2013 od 18 hodin v hotelu PROM (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/855/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou, které
proběhne 15.5.2013 od 18 hodin v hotelu PROM (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
11. Chodník pod Waliskem
Rada města se zabývala přípravou realizace chodníku pod Waliskem pro cyklisty, pěší aj.).
Mgr. Hynek si vyžádal dostupnou spisovou dokumentaci k této akci a navrhl, že by bylo
vhodné už začít výstavbu chodníku připravovat, protože v brzké době dojde k převodu
pozemku na město, souhlasné stanovisko s výstavbou od ŘSD už město má k dispozici, a
proto není třeba otálet. Požádal Ing. Hanuše, aby do příštího jednání rady připravil slepé
rozpočty, které budou podkladem pro poptávkové řízení na zhotovitele. Dále požádal starostu
a stavebního technika, zda by bylo možné znovu prověřit na společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. zda ve Spojovací ulici budou realizovat rekonstrukci vodovodu či
kanalizace a případně se začít zabývat pokračováním chodníku pro pěší a cyklisty i zde.
USNESENÍ č. RM/856/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Ing. Hanuše, aby do příštího jednání rady připravil slepé rozpočty, které budou podkladem
pro poptávkové řízení na zhotovitele na výstavbu chodníku pod Waliskem. Dále požádal
starostu a stavebního technika, zda by bylo možné znovu prověřit na společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. zda ve Spojovací ulici budou realizovat rekonstrukci vodovodu či
kanalizace a případně se začít zabývat pokračováním chodníku pro pěší a cyklisty i zde.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 24.4.2013 ve 21:30 hodin. Další schůze rady proběhne
ve středu 22.5.2013 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 25.4.2013. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 53. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne
24.4.2013.

……………………………………….
Bohuslav Krčmář
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 53. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 24.04.2013
USNESENÍ č. RM/846/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
písemnou rezignaci člena zastupitelstva města pana RNDr. Radko Táslera, kterou
předal starostovi dne 15.4.2013.
předala
b)
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města prvnímu náhradníkovy volební
strany č.2 – Věci veřejné panu Pavlu Dvořákovi st., který přijal mandát člena
zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/847/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku st.p.č. 161/1 o výměře 1120 m2 (v případě
udělení souhlasu vlastníka pozemku s umístěním budovy záznamem v KN se bude jednat dle
nového GP č. 658-271/2012 o st.p.č. 651 o výměře 127 m2 a část p.p.č. 954 o výměře
993 m2) a dále části pozemku p.p.č. 774/1 o výměře 101 m2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/848/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady dle stavu k 19.4.2013 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
po provedené kontrole nesplněných usnesení byly komentáře zaznamenány do modulu
evidence usnesení.
USNESENÍ č. RM/849/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
aby v rámci zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na výstavbu tělocvičny byla využita
smlouva o dílo, která byla zpracována na rekonstrukci školní jídelny s tím, že tajemnice
připraví její základní návrh, který zašle Mgr. Hynkovi a Ing. Jiránkovi k dopracování.
USNESENÍ č. RM/850/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o dílo s Ing. Vladimírem Galádem (viz příloha originálu zápisu) na
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topení v Domě s pečovatelskou službou.
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USNESENÍ č. RM/851/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na stavební práce na akci s
pracovním názvem "3 v 1" (bourání šatlavy, fasáda zadní části radnice, parkování
před ZŠ) včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu) s tím,
že tato výzva bude odeslána předem vybraným zájemcům, a to panu Ladislavu
Ábelovi - stavební firma DÁN, a dále firmám KTstav s.r.o., Kalin, spol. s r.o.,
INFRASTAV s.r.o. a W - STAV s.r.o.
jmenuje
b)
členy hodnotící komise, kteří provedou zároveň otevírání obálek, na vyhodnocení
podaných nabídek dle výzvy v bodě a) tohoto usnesení, a to Ing. Jiřího Špetlu, Ing.
Václava Jiránka a Ing. Jana Hanuše a jejich náhradníky - Ing. Josefa Hůrku a Ing.
Ivanu Balcarovou.
USNESENÍ č. RM/852/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., a to za roční pojistné ve výši
96.490,-Kč po započtení slev (obchodní sleva a roční frekvence placení) s platností na 1 rok.
USNESENÍ č. RM/853/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dopis od Ing. Karla Janečka (náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a gestor pro oblast
dopravy a silničního hospodářství) ze dne 10.4.2013 ohledně rekonstrukce spodní silnice do
Janských Lázní (viz příloha originálu zápisu). V tomto dopise je konstatováno, že díky
rekonstrukci vrchní silnice jsou Janské Lázně pohodlně a bezpečně přístupné po této kvalitní
komunikaci, dále že průjezd městem Janské Lázně je výrazně omezen a tato silnice není dle
sdělení kraje jednoznačně veřejně přístupnou komunikací a podmiňuje rekonstrukci spodní
silnice převzetím komunikace do vlastnictví měst Janské Lázně a Svobody nad Úpou s
ohledem na nedostatek finančních prostředků v krajské pokladně. Rada se tímto dopisem
zabývala a zásadně s ním nesouhlasí, protože tato komunikace je hojně využívána pacienty z
Janských Lázní na invalidních vozíčcích, kteří navštěvují hojně Svobodu a využívají zde
služeb, a kteří vrchní silnici nemohou využívat s ohledem na velkou vzdálenost, členitost
komunikace a hojnou dopravu směrem do Vrchlabí a Černého Dolu. Dále se rada ohradila
proti dopisu s tím, že i zde žijí občané kraje a vedení města využije všech možných
nátlakových prostředků (zejména média a urgence občanů směrem na kraj), kterými bude
neustále upozorňovat na katastrofální stav spodní silnice do Janských Lázní, která je v rámci
Královéhradeckého kraje zcela jistě nejhorší komunikací.
USNESENÍ č. RM/854/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dopis z České spořitelny, a.s. s nabídkou na koupi státních spořících dluhopisů (dále jen
"SSD"), jejichž emise se předpokládá v první polovině května 2013 (viz zápis) s tím, že tato
nabídka bude zapracována do programu květnového jednání zastupitelstva.

8

USNESENÍ č. RM/855/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou, které
proběhne 15.5.2013 od 18 hodin v hotelu PROM (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/856/53/2013
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Ing. Hanuše, aby do příštího jednání rady připravil slepé rozpočty, které budou podkladem
pro poptávkové řízení na zhotovitele na výstavbu chodníku pod Waliskem. Dále požádal
starostu a stavebního technika, zda by bylo možné znovu prověřit na společnosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. zda ve Spojovací ulici budou realizovat rekonstrukci vodovodu či
kanalizace a případně se začít zabývat pokračováním chodníku pro pěší a cyklisty i zde.
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