Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis ze zápisu č. 20/17
z XX. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo
ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem
na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.) Zahájení
-

zasedání zahájil a řídil starosta města Jiří Otřel. Přivítal přítomné členy zastupitelstva města
a konstatoval, že je přítomno 11 ze 17 členů ZMě, a toto je usnášeníschopné. Za
zapisovatele z jednání byla určena Jitka Krátká. Pro navržený program jednání, který byl
všem členům zaslán písemně, hlasovalo všech 11 přítomných členů, proti – 0, zdržel se – 0.
Do návrhové komise byli navrženi Ing. Šmídová a Ing. Dušan Bedřich, hlasování pro - 11,
proti – 0, zdržel se - 0, za ověřovatele zápisu Ing. Jaroslav Benda a Ing. Antonín Schäffer,
hlasování pro - 11, proti – 0, zdržel se – 0. Jednání bylo řádně svoláno pozvánkami,
zveřejněno na úřední i elektronické úřední desce a hlášeno místním rozhlasem. Ze strany
ověřovatelů zápisu z minulého jednání nebylo k zápisu vzneseno připomínek.

2.) Kontrola úkolů
minulé zasedání ZMě:
- uložilo radě města zabývat se dotazy a připomínkami občanů - připomínkami se rada města
průběžně zabývala
- starostovi bylo uloženo jednat v záležitosti odkoupení pozemku pro nový hřbitov, bylo
zadáno vypracování geometrického plánu, proveden hydrogeologický průzkum pozemku,
(spodní voda nenalezena) a byl zaměřen kabel ČD
3.) Rozpočtové opatření č. 11/2017 provedené RMě dne 31.10.2017, rozpočtové opatření
č. 12/2017 provedené RMě dne 28.11.2017 a rozpočtové opatření č. 13/2017
Ing. Halm seznámil členy ZMě s návrhem rozpočtového opatření č. 11/2017, provedené RMě dne
31.10.2017 celkové příjmy zvýšeny o 93,2 tis. Kč, celkové výdaje zvýšeny o 93,2 tis. Kč, celkové
financování beze změny. Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé
paragrafy lze v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit
nelze.
hlasování
pro 11,
proti 0,
zdržel se 0
Členové RMě byli Ing. Halmem seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 12/2017,
provedeného RMě města dne 28.11.2017, celkové příjmy zvýšeny o 2 430,2 tis. Kč, celkové výdaje
zvýšeny o 2 430,2 tis. Kč, celkové financování beze změny. Závaznými ukazateli jsou hodnoty
paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém součtu překročit o částku
rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze.
hlasování

pro 11,

proti 0,

zdržel se 0

Před vlastním projednáním návrhu rozpočtového opatření č. 13/2017 projednali členové ZMě zvýšení
příspěvku pro rok 2017 vlastní příspěvkové organizaci: Gymnáziu VP o 25 000,- Kč na částku
2.445.490,00 Kč.
hlasování
pro 11,
proti 0,
zdržel se 0
Dále pak projednali uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o půjčce ze dne 26.11.2015 mezi Městem Velké
Pavlovice a ZŠ Velké Pavlovice, jehož předmětem je prodloužení termínu splatnosti zapůjčené
finanční částky ZŠ (vrácení původně do 31.12.2017, prodlouženo do 30.9.2018).
hlasování

pro 11,

proti 0,

zdržel se 0

Přišel člen ZMě Mgr. Michal Rilák v 17.15 hod; přítomno 12 členů ZMě ze 17
Rozpočtové opatření č. 13/2017, beze změn zůstaly celkové příjmy, celkové výdaje i celkové
financování. Změny byly provedeny u výdajů v rámci paragrafů a to do výše rozpočtové rezervy.
Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém
součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze.
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 0

4.) Smlouva o poskytnutí úvěru
Starosta Jiří Otřel seznámil členy ZMě se Smlouvou o úvěru č. 0317420409 mezi městem a Českou
spořitelnou, a.s. upravující podmínky poskytnutí úvěru ve výši 9 mil. Kč na financování stavby
Domov seniorů Velké Pavlovice – Etapa II.
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 0

5.) Návrh rozpočtu na rok 2018
Před vlastním projednáním Návrhu rozpočtu na rok 2018 projednali členové ZM:
příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím na rok 2018: mateřská škola 2 710 200 Kč, základní
škola 4 814 600 Kč, gymnázium 2 470 500 Kč, ekocentrum 4 013 300 Kč
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 0

příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2018 v celkové výši 156 650 KČ
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 0

příspěvek na rok 2018 pro MAS Hustopečsko ve výši 25 064 Kč, příspěvek na rok 2018 pro
Mikroregion Hustopečsko ve výši 24 000 Kč, příspěvek na rok 2018 pro Svazek obcí Modré Hory ve
výši 52 200 Kč, příspěvek na rok 2018 pro DSO Čistý Jihovýchod 10 342 Kč
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 0

rozpočet SKF pro rok 2018, tvorba 3% z ročního vyměřovacího základu pojistného na sociální
zabezpečení, tj. 370 tis. Kč, použití 370 tis. Kč
hlasování

pro 10,

proti 0,

zdržel se 2 (Ing. Stehlík, Ing. Šmídová)

Ing. Halm seznámil členy ZMě s Návrhem rozpočtu na rok 2018, celkové příjmy 81 829,7 tis. Kč,
celkové výdaje 96 978,2 tis. Kč, celkové financování 15 148,5 tis. Kč. Závaznými ukazateli jsou
hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém součtu překročit o částku
rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze.

Předseda finančního výboru Ing. Procházka podal informace o projednání Návrhu rozpočtu
ve finančním výboru, nebylo připomínek
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 0

6.) Návrh rozpočtového výhledu pro roky 2019 - 2020
Ing. Halm seznámil členy ZMě s návrhem rozpočtového výhledu pro roky 2019 – 2020.
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 0

7.) Volba přísedícího okresního soudu
Starosta Jiří Otřel seznámil členy ZMě s návrhem Okresního soudu v Břeclavi na volbu přísedícího
Okresního soudu v Břeclavi v souladu s § 64 zákona č. 6/2002 Sb.
hlasování

pro 12, proti 0, zdržel se 0

8.) Nákup a prodej nemovitého majetku města, právo stavby
Jiří Otřel předal slovo místostarostovi Petru Hasilovi, který seznámil členy ZMě se záměry nakládání
nemovitého majetku města:
-

odkoupení pozemku městem pod chodníkem a veřejným prostranstvím v ulici Pod Břehy
parc.č. 202/3, k.ú. Velké Pavlovice o výměře 93m2, za cenu 100Kč/m2 .

hlasování
-

odkoupení části cca 49m2 pozemku parc.č. 97/1, k.ú. Velké Pavlovice na rozšíření stavebního
místa pro výstavbu RD, RMě navrhuje nejprve uzavřít smlouvu o právu provést stavbu a po
dokončení a zaměření teprve prodej. Starosta dal hlasovat o uzavření smlouvy práva
provedení stavby – vybudování novostavby RD na části pozemku parc.č. 97/1, cca 49m2, k.ú.
Velké Pavlovice.
hlasování

-

pro 12, proti 0, zdržel se 0

pro 12, proti 0, zdržel se 0

Místostarosta Petr Hasil informoval, že RMě se opětovně zabývala žádostí o prodej veřejného
prostranství nad sklepy v ul. Starohorská, částí pozemků parc.č. 1995/1 a 1995/13 v k.ú.
Velké Pavlovice, tento prodej byl diskutován na minulém zasedání ZMě.

Člen ZMě Ing. Procházka je přesvědčen, že pozemky by mohly být odprodány za účelem vybudování
parkovacího místa u sklepa a ubytování na Zelnicích a na ul. Starohorská a to občanům, kteří tyto
objekty vlastní. Místostarosta sdělil, že RMě s vybudováním parkovacích míst souhlasí, avšak
pozemky k odprodeji nedoporučuje. Na celé ul. Starohorská a také na ul. Zelnice, jsou tyto
pozemky ve vlastnictví města. Rovněž v celém intravilánu města se pozemky ve vlastnictví města
Velké Pavlovice neprodávají, pokud se tedy nejedná o pozemek ke stavbě nemovitosti popř.
zahradu k rodinnému domu.
Starosta města J. Otřel navrhuje, aby ZMě hlasovalo pro neschválení záměru prodeje pozemků
veřejného prostranství v ulici Starohorská, část pozemku parc.č. 1995/1, 1995/13 , k.ú. Velké
Pavlovice.
hlasování

pro 11,

proti 0,

zdržel se 1 (Procházka)

Přišel člen ZMě Ing. Pavel Lacina v 17.50 hod; přítomno 13 členů ZMě ze 17

9.) Různé
Starosta J. Otřel vyzval členy ZMě, aby sdělili své případné připomínky k materiálu „Program rozvoje
města Velké Pavlovice na období 2018 – 2023“, který jim byl zaslán emailem k prostudování.
Materiál vypracovala GaREP, spol. s.r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství a má
sloužit jako podkladový dokument a příloha žádostí o různé dotace. Členka ZMě Ing. Šmídová
upozornila na nesoulad informací v dokumentu, které se týkají péče o důchodce a výstavby
domova důchodců – není v Programu rozvoje města zahrnuta. Člen ZMě Ing. Procházka sdělil, že
v Programu rozvoje města je spousta nejasností, např. informace o kapacitě ČOV, výstavba
cyklostezky do V. Bílovic a další. Ing. Šmídová konstatovala, že dokument reaguje na anketu
občanů, tuto anketu analyzuje, ale nedefinuje jednoznačně priority záměrů města. Následovala
diskuze o záměrech města, které by v dokumentu měly být uvedeny (cyklostezky, domov
důchodců, biocentrum, nájezd na dálnici, rozšíření kapacity ČOV), starosta J. Otřel na závěr
informoval, že vyjmenované záměry v dokumentu nejsou závazné, jedná se o dlouhodobý plán,
jehož by město chtělo dosáhnout. Starosta dal hlasovat o Programu rozvoje města Velké Pavlovice
2018-2013 doplněném o diskutované připomínky.
hlasování

pro 13, proti 0, zdržel se 0

Starosta J. Otřel se dále zeptal členů ZMě, zda mají připomínky k zaslanému dokumentu „Místní akční
plán vzdělávání do roku 2023 pro OPR Hustopeče“. Dokument bude, podobně jako Program
rozvoje města v předchozím bodě, přikládán k žádostem o dotaci na vzdělávání. Členka ZMě Ing.
Šmídová sdělila, že materiál prostudovala, tento řeší vzdělávání ve 28 obcích v regionu, ve školách
těchto obcí a řeší i vzdělávání postižených dětí, domnívá se, že vzdělávání dle tohoto dokumentu
není možné realizovat. Člen ZMě Ing. Procházka sdělil, že dokument chápe jako povinnou součást
žádostí o případnou dotaci na vzdělávání. Starosta J. Otřel dal hlasovat o dokumentu „Místní akční
plán vzdělávání do roku 2023 pro ORP Hustopeče“, zpracovaný v rámci projektu Místní akční plán
vzdělávání v území ORP Hustopeče, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002999.
hlasování

pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Šmídová)

Starosta J. Otřel dal hlasovat, že v rámci rozpočtových opatření zmocňuje ZMě:
a) radu města
- k provádění rozpočtových opatření v těchto případech:
- pokud se rozpočtová opatření uskutečňují povinně z důvodu změny ve finančních vztazích
k jinému rozpočtu (např. přijetí dotace). V tomto případě se mění jen paragraf a položky
související s dotací, a to pouze o částku povinné změny v příjmech i ve výdajích
- z důvodu časové tísně na konci účetního a rozpočtového období tak, aby úprava rozpočtu
proběhla v termínu uzávěrky a mohla se promítnout do příslušných výkazů daného roku.
V tomto případě se mohou rozpočtovým opatřením měnit jakékoliv paragrafy a položky
rozpočtu. Provedená rozpočtová opatření radou města budou schválena na nejbližším
zasedání ZMě
- obě výše uvedená zmocnění platí pro zbytek roku 2017 a pro celý rok 2018
b) starostu města:
- k rozhodnutí o použití rozpočtové rezervy do rozpočtované výše, toto zmocnění platí pro zbytek
roku 2017 a pro celý rok 2018
hlasování

pro 13,

proti 0,

zdržel se 0

10.) Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuze
Starosta J. Otřel seznámil členy ZMě s oznámením Advokátní kanceláře, která převzala právní
zastoupení manželů H. v právní věci, která souvisí s úpravou polní cesty v lokalitě Stará Hora, v k.ú.
Velké Pavlovice. Advokátní kancelář informuje, že pokud město nezahájí úpravy dle dodatečného
povoleni – snížení nivelety cesty, bude hájit zájmy klienta cestou soudní, případně před jiným
příslušným orgánem. Člen ZMě Ing. Procházka chtěl přítomné seznámit s historií zvýšení cesty,

starosta J. Otřel sdělil, že problém kolem úpravy polní cesty byl již několikrát na minulých zasedáních
ZMě probírán a diskutován a je všeobecně znám. Navrhl nechat celou věc prověřit ostatními orgány
nebo soudem a zeptal se členů ZMě na jejich názor. Člen ZMě Ing. Benda konstatoval, že je stejného
názoru, žádné jiné připomínky nebyly uplatněny.
Starosta J. Otřel informoval o ukončení lékařské praxe pediatra MUDr. Diblíka a o vypsání
konkurzu Jm krajem na uvolněné místo, které by mělo být obsazeno cca 1.2.2018. MUDr. Diblík sdělil
přítomným členům ZMě i občanům, že nekončí s praxí úplně, ale lékařskou praxí bude nadále
provozovat spolu s manželkou ve Zdravotním středisku v Kobylí, kam za ním mohou pacienti dojíždět.
Starosta J. Otřel informoval o průběhu stavebních prací akce „Průtah Velkých Pavlovic“,
v současné době je uzavírka ul. Brněnská odstraněna, bohužel však sloupy VO na této ulici budou
instalovány až ve 2. týdnu v lednu 2018. Jednalo se o časovém harmonogramu dalších prací, který
závisí na více skutečnostech (počasí, odbor dopravy Jm kraje, autobusová doprava), na mostku přes
Trkmanku bude vybudován chodník pro pěší, celý most by měl být dokončen v dubnu 2018. Člen ZMě
Ing. Hádlík informoval za SÚS o předpokladu harmonogramu opravy celé silnice v rámci akce Průtah
města VP a o opravě mostu přes dálnici.
Člen ZMě Ing. Procházka vyslovil názor posunout provedení nástavby MŠ, protože zatím není
vypsána žádná dotace a počkat, zdali by se v příštím roce nedala získat. Vhodnější by bylo opravit
kuchyni, která je ve velmi nevyhovujícím stavu. Starosta J. Otřel informoval o povinnosti obcí a měst
umístit mladší děti ve školce: již od 1.9.2018 bude povinné umístit do MŠ děti, které dosáhly 3 roku a
od 1.9.2020 musí být umístěny děti, které dosáhly 2 roky. V současné době nepovolila OHS navýšení
kapacity dětí, v MŠ může být umístěno pouze 100 dětí. Město má zájem přístavbu realizovat, dotační
tituly průběžně hlídáme.
Člen ZMě Ing. Schäffer upozornil na špatné VO v ulici Pod Břehy, není vidět na schody u jeho
RD, které vedou z ul. V Údolí do ul. Pod Břehy.
Člen ZMě Ing. Benda se zeptal na neoznačený přechod u kostela, mezi ZŠ a Crhákovými.
Starosta J. Otřel odpověděl, že se jedná o místo pro přecházení, ne o přechod přes komunikaci.
11.) Usnesení
S přijatými usneseními seznámila členy ZMě Ing. Šmídová
12.) Závěr
Jiří Otřel poděkoval všem přítomným členům za účast na XX. zasedání ZMě, a toto v 19.05 hodin
ukončil.
Zapsala: Jitka Krátká

Dne: 19. 12. 2017

…………………………………………….

…………………………………………

místostarosta

starosta
…………………..……………………………..……………………………….
Ověřovatelé

Město
VELKÉ PAVLOVICE
Přijaté usnesení
z XX. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 14. prosince 2017
v 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.
Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskuzi bere na vědomí:
Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskuzi schvaluje:
1) Rozpočtové opatření č. 11/2017, provedené RMě města dne 31.10.2017, celkové příjmy
zvýšeny o 93,2 tis. Kč, celkové výdaje zvýšeny o 93,2 tis. Kč, celkové financování beze změny.
Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze
v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze.
hlasování

pro 11,

proti 0,

zdržel se 0

2) Rozpočtové opatření č. 12/2017, provedené RMě města dne 28.11.2017, celkové příjmy
zvýšeny o 2 430,2 tis. Kč, celkové výdaje zvýšeny o 2 430,2 tis. Kč, celkové financování beze
změny. Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy
lze v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze.
hlasování

pro 11,

proti 0,

zdržel se 0

3) Zvýšení příspěvku pro rok 2017 vlastní příspěvkové organizaci: Gymnáziu VP o 25 000,- Kč na
částku 2 445 490,00 Kč.
hlasování

pro 11,

proti 0,

zdržel se 0

4) Uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o půjčce ze dne 26.11.2015 mezi Městem Velké Pavlovice a
ZŠ Velké Pavlovice, jehož předmětem je prodloužení termínu splatnosti zapůjčené finanční
částky ZŠ.
hlasování
pro 11,
proti 0,
zdržel se 0
Příchod člena ZMě Mgr. Riláka v 17.15, celkový počet členů ZMě 12 ze 17
5) Rozpočtové opatření č. 13/2017, beze změn zůstaly celkové příjmy, celkové výdaje i celkové
financování. Změny byly provedeny u výdajů v rámci paragrafů, a to do výše rozpočtové
rezervy. Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy
lze v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze.
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 0

6) Uzavření Smlouvy o úvěru č. 0317420409 mezi městem a Českou spořitelnou, a.s. upravující
podmínky poskytnutí úvěru ve výši 9 mil. Kč na financování stavby Domov seniorů Velké
Pavlovice – Etapa II.
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 0

7) Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím na rok 2018: Mateřská škola 2 710 200 Kč,
Základní škola 4 814 600 Kč, Gymnázium 2 470 500 Kč, Ekocentrum 4 013 300 Kč.
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 0

8) Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2018 v celkové výši 156 650 KČ.
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 0

9) Příspěvek na rok 2018 pro MAS Hustopečsko ve výši 25 064 Kč, příspěvek na rok 2018 pro
Mikroregion Hustopečsko ve výši 24 000 Kč, příspěvek na rok 2018 pro Svazek obcí Modré
Hory ve výši 52 200 Kč, příspěvek na rok 2018 pro DSO Čistý Jihovýchod 10 342 Kč.
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 0

10) Rozpočet SKF pro rok 2018, tvorba 3% z ročního vyměřovacího základu pojistného na sociální
zabezpečení tj. 370 tis. Kč, použití 370 tis. Kč.
hlasování

pro 10,

proti 0,

zdržel se 2 (Ing. Stehlík, Ing. Šmídová)

11) Rozpočet na rok 2018, celkové příjmy 81 829,7 tis. Kč, celkové výdaje 96 978,2 tis. Kč,
celkové financování 15 148,5 tis. Kč. Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů
s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy.
Celkové výdaje překročit nelze.
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 0

proti 0,

zdržel se 0

12) Rozpočtový výhled pro roky 2019 – 2020.
hlasování

pro 12,

13) Volbu přísedícího okresního soudu v Břeclavi v souladu s §64 zákona č. 6/2002 Sb.,
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 0

14) Odkoupení pozemku pod chodníkem a veřejným prostranstvím v ulici Pod Břehy parc.č. 202/3,
k.ú. Velké Pavlovice o výměře 93m2, za cenu 100Kč/m2.
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 0

15) Uzavření Smlouvy práva provedení stavby - novostavby rodinného domku na části pozemku
parc.č. 97/1, k.ú. Velké Pavlovice cca 49m2
hlasování

pro 12,

proti 0,

zdržel se 0

Příchod člena ZMě Ing. Pavla Laciny v 17.50, celkový počet členů ZMě 13 ze 17
16) Program rozvoje Města Velké Pavlovice na období 2018 – 2023
hlasování

pro 13,

proti 0 ,

zdržel se 0

17) Dokument „Místní akční plán vzdělávání do roku 2023 pro ORP Hustopeče“, zpracovaný
v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hustopeče, registrační číslo
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002999.
hlasování

pro 13,

proti 0,

zdržel se 1 (Šmídová)

Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskuzi neschvaluje:
18)

Záměr prodeje pozemků veřejného prostranství v ulici Starohorská, část pozemku parc.č.
1995/1, 1995/13 , k.ú. Velké Pavlovice.
hlasování

pro 11,

proti 0,

zdržel se 1 (Ing. Procházka)

V rámci schvalování rozpočtových opatření Zastupitelstvo města zmocňuje:
-

-

a. radu města:
k provádění rozpočtových opatření v těchto případech:
 pokud se rozpočtová opatření uskutečňují povinně z důvodu změny ve finančních vztazích
k jinému rozpočtu (např. přijetí dotace). V tomto případě se mění jen paragraf a položky
související s dotací a to pouze o částku povinné změny v příjmech i ve výdajích
 z důvodu časové tísně na konci účetního a rozpočtového období tak, aby úprava rozpočtu
proběhla v termínu uzávěrky a mohla se promítnout do příslušných výkazů daného roku.
V tomto případě se mohou rozpočtovým opatřením měnit jakékoliv paragrafy a položky
rozpočtu. Provedená rozpočtová opatření radou města budou schválena na nejbližším
zasedání ZMě
 Obě výše uvedená zmocnění platí pro zbytek roku 2017 a pro celý rok 2018
b. starostu města:
k rozhodnutí o použití rozpočtové rezervy do rozpočtované výše, toto zmocnění platí pro zbytek
roku 2017 a pro celý rok 2018
hlasování

pro 13,

proti 0,

zdržel se 0

Zastupitelstvo města ukládá:
radě města:
- zabývat se průběžně dotazy, námitkami a připomínkami občanů podaných
prostřednictvím zastupitelů města na dnešním zasedáni zastupitelstva
tajemníkovi MěÚ:
- realizovat nákup pozemku dle závěru z dnešního jednání

………………………………….
místostarosta

………………………………
starosta

………………………………………………………………………………………
Ověřovatelé

