Město Velké Pavlovice
Náměstí 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice
tel.č.: 519 428 101 | e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz

ZÁPIS
XXI. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice
konané dne 6. 3. 2018 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích od 18:00 hod.
Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.
Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Doba jednání:

18.00 - 20.30

Přítomno:

13

Omluveni:

1

Neomluveni:

3

Předsedající:

Jiří Otřel

Zapisovatel*:

Jitka Krátká

Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Stehlík a Jana Crháková,
*Předsedající v souladu s jednacím řádem Obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení
blok 1-1

Zasedání zahájil a řídil starosta města Jiří Otřel. Přivítal přítomné členy zastupitelstva města a konstatoval, že
je přítomno 12 ze 17 členů ZMě a toto je usnášeníschopné. Za zapisovatele byla určena Jitka Krátká.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje program zasedání, který byl všem členům zaslán písemně a
elektronicky.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1a/XXIZ/2018 bylo schváleno.
blok 1-2

Do návrhové komise byli navrženy Josef Dostoupil a Jiří Hanzálek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje členy návrhové komise: Josef Dostoupil a Jiří Hanzálek.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1b/XXIZ/2018 bylo schváleno.
blok 1-3

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Václav Stehlík a Jana Crháková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Václav Stehlík a Jana Crháková.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1c/XXIZ/2018 bylo schváleno.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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2. Kontrola úkolů
V 18.10 hod se dostavil člen ZMě Ing. Pavel Procházka, celkem přítomno 13 členů ZMě.
Starostovi bylo uloženo jednat v záležitosti odkoupení pozemku pro nový hřbitov od
***, je vypracován geometrický plán, jednání pokračují.
Radě města bylo uloženo zabývat se dotazy a připomínkami občanů - připomínkami se rada města průběžně
zabývala.

3. Rozpočtové opatření č.14/2017 provedené radou města dne 29.12.2017
Ing. Halm seznámil členy ZMě s Rozpočtovým opatřením č. 14/2017, dle přílohy, provedeným Radou
města dne 29.12.2017, beze změn zůstaly celkové příjmy, celkové výdaje i celkové financování. Změny
byly provedeny u výdajů v rámci paragrafů a to z důvodu úpravy rozpočtu na konci roku. 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 14/2017, dle přílohy, provedené
Radou města dne 29.12.2017, beze změn zůstaly celkové příjmy, celkové výdaje i celkové financování.
Změny byly provedeny u výdajů v rámci paragrafů a to z důvodu úpravy rozpočtu na konci roku. 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.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/XXIZ/2018 bylo schváleno.

4. Uzavření veřejnoprávních smluv na příspěvky z rozpočtu města r. 2018
blok 4-1

Místostarosta P. Hasil seznámil členy ZMě s návrhem RMě na poskytnutí dotace pro rok 2018 pro TJ Slavoj
Velké Pavlovice, z.s. ve výši 450 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 9/2018
Diskuze:
Ing. Šmídová : přednesla návrh, aby požadavky místních spolků a organizací byli ZMě předkládány ještě
před tvorbou rozpočtu na příslušný rok.
Ing. Halm :
odpověděl, že se s příslušnou výší jednotlivých dotací v rozpočtu na r. 2018 již počítalo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 pro TJ Slavoj Velké
Pavlovice, z.s. ve výši 450 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 9/2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3a/XXIZ/2018 bylo schváleno.
blok 4-2

Místostarosta dále přítomné seznámil s návrhem dotace pro rok 2018 pro Moravskoslezský kynologický svaz,
Kynologický klub Velké Pavlovice, z.s. ve výši 75 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 10/2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 pro
Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Velké Pavlovice, ve výši 75 tis. Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy č. 10/2018.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3b/XXIZ/2018 bylo schváleno.
blok 4-3

Dále byli členové ZMě seznámeni a návrhem dotace pro rok 2018 pro Klub důchodců Velké Pavlovice, z.s. ve
výši 70 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 11/2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 pro Klub důchodců Velké
Pavlovice, z.s. ve výši 70 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 11/2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3c/XXIZ/2018 bylo schváleno.
blok 4-4

Dále byli seznámeni s návrhem dotace pro rok 2018 pro Velkopavlovické tradice, z.s. Velké Pavlovice ve výši
35 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 12/2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2018 pro Velkopavlovické tradice
,z.s. Velké Pavlovice, ve výši 35 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 12/2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3d/XXIZ/2018 bylo schváleno.

5. Rozpočtové opatření č.1/2018 provedené radou města 30.1.2018
Ing. Halm seznámil členy ZMě s Rozpočtovým opatřením č. 1/2018, dle přílohy, provedené starostou
města dne 30.1.2018, celkové příjmy jsou navýšeny o 52,5 tis. Kč, celkové výdaje jsou navýšeny o 52,5
tis. Kč a beze změny zůstalo 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2018, dle přílohy, provedené
starostou města dne 30.1.2018, celkové příjmy jsou navýšeny o 52,5 tis. Kč, celkové výdaje jsou navýšeny o
52,5 tis. Kč a beze změny zůstalo 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.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/XXIZ/2018 bylo schváleno.

6. Rozpočtové opatření č.2/2018
blok 6-1

Členové ZMě byli seznámeni s návrhem na vyřazení nemovitého majetku, který má Základní škola ve výpůjčce
a který škola již v roce 2007 vyřadila, nedala ale na vědomí zřizovateli. Jedná se o oplocení školy ve výši 3 991
Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje vyřazení nemovitého majetku, který má Základní škola ve
výpůjčce a který škola již v roce 2007 vyřadila, ale nedala na vědomí zřizovateli. Jedná se o oplocení školy
ve výši 3 991 Kč.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5a/XXIZ/2018 bylo schváleno.
blok 6-2

Ing. Halm seznámil členy ZMě s Návrhem rozpočtového opatření č. 2/2018, dle přílohy, beze změn zůstaly
celkové příjmy, celkové výdaje i celkové financování. Změny byly provedeny u výdajů v rámci paragrafů.
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.
Diskuze:
Ing. Benda:
částka 90 tis. Kč na studii přístavby školy se zdá nepřiměřeně vysoká
Starosta J. Otřel : informoval, že navýšení bylo způsobeno rozšířením studie o další varianty
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018, dle přílohy, beze změn
zůstaly celkové příjmy, celkové výdaje i celkové financování. Změny byly provedeny u výdajů v rámci
paragrafů. 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.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5b/XXIZ/2018 bylo schváleno.

7. Projednání Změny č.1 Územního plánu města Velké Pavlovice
Členové ZMě byli informováni o ukončení projednání Změny č. 1 Územního plánu města Velké Pavlovice, jak
veřejného, tak s dotčenými orgány státní správy (DOSS). O jednotlivých změnách byli členové ZMě průběžně
informováni. Nebylo žádných připomínek ze stran věřejnosti, DOSS, ani členů ZMě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice vydává podle § 6 odst. 5, písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, stavební zákon, Změnu č. 1 územního plánu Velké Pavlovice jako opatření
obecné povahy, viz příloha tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/XXIZ/2018 bylo schváleno.

8. Úplné znění Zřizovací listiny Ekocentra Trkmanka
Členové ZMě byli seznámeni s návrhem úplného znění Zřizovací listiny Ekocentra Trkmanka, příspěvková
organizace, dle přílohy, upravené dle platné legislativy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje úplné znění Zřizovací listiny Ekocentra
Trkmanka, příspěvková organizace, upravené dle platné legislativy, dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/XXIZ/2018 bylo schváleno.

9. Majetek města - prodej a nákup
blok 9-1

Členové ZMě projednali návrh kupní smlouvy o převodu nemovité věci, pozemku parc.č. 4524/83, k.ú. Velké
Pavlovice, mezi městem a spol. Dřevostavmont Č&Š s.r.o., Šafaříkova 25/2a, Hustopeče, za cenu 450,- Kč/m2
plus DPH, viz příloha, vlastní prodej pozemku byl odsouhlasen na zasedání ZMě dne 20.6.2017.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy o převodu nemovité
věci, pozemku parc.č. 4524/83, k.ú. Velké Pavlovice, mezi městem a spol. Dřevostavmont Č&Š s.r.o.,
Šafaříkova 25/2a, Hustopeče, za cenu 450,- Kč/m2 plus DPH, vlastní prodej pozemku byl odsouhlasen na
zasedání ZMě dne 20.6.2017.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8a/XXIZ/2018 bylo schváleno.
blok 9-2

Členové ZMě byli seznámeni s návrhem na odkoupení pozemků městem:
parc.č. 1483/8 výměry 998m2, ulice a volná plocha ul. Herbenova,
parc.č. 1547/10 výměry 377m2, volná plocha vedle BD Bří Mrštíků 16,
parc.č. 1547/18 výměry 2m2, volná plocha za BD Bří Mrštíků 16,
parc.č. 1547/19 výměry 4m2, volná plocha za BD Bří Mrštíků 16,
parc.č. 1547/24 výměry 220m2, volná plocha za BD Bří Mrštíků 10,
celkem 1.638m2 od ***, za kupní cenu 100,- Kč/m2
Dále byli senámeni s požadavkem p. ***, aby mu město zaplatilo nájemné za pozemky za poslední 3 roky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje odkoupení pozemků městem:
parc.č. 1483/8 výměry 998m2, ulice a volná plocha ul. Herbenova,
parc.č. 1547/10 výměry 377m2, volná plocha vedle BD Bří Mrštíků 16,
parc.č. 1547/18 výměry 2m2, volná plocha za BD Bří Mrštíků 16,
parc.č. 1547/19 výměry 4m2, volná plocha za BD Bří Mrštíků 16,
parc.č. 1547/24 výměry 220m2, volná plocha za BD Bří Mrštíků 10,
celkem 1.638m2 od ***, za kupní cenu 100,- Kč/m2
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8b/XXIZ/2018 bylo schváleno.
blok 9-3

Místostarosta P. Hasil seznámil členy ZMě s prodejem majetku města dle záměru o prodeji nemovitostí - prodej
pozemku parc.č. 1878/2, ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu č. 2153291/2016, vypracovaného Ing. J. Hlávkou manželům ***, za účelem dořešení vlastnictví pozemku pod stavbou
penzionu na ul Starohorská, za cenu 250,- Kč/m2 plus DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje prodej pozemku parc.č. 1878/2, ostatní plocha o výměře 2
m2 v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu č. 2153-291/2016, vypracovaného Ing. J. Hlávkou
manželům ***, za účelem dořešení vlastnictví pozemku pod stavbou penzionu na ul Starohorská, za cenu
250,- Kč/m2 plus DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Usnesení č. 8c/XXIZ/2018 bylo schváleno.
blok 9-4

Členové ZMě byli seznámeni s prodejem majetku města dle záměru o prodeji nemovitostí, prodej pozemku
parc.č. 2268/1, zahrada o výměře 156 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, panu *** za účelem dořešení vlastnictví
pozemku zahrady za rodinným domem, za cenu 250,- Kč/m2 plus DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje prodej pozemku parc.č. 2268/1, zahrada o výměře 156 m2
v k.ú. Velké Pavlovice, panu *** za účelem dořešení vlastnictví pozemku zahrady za rodinným domem, za
cenu 250,- Kč/m2 plus DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8d/XXIZ/2018 bylo schváleno.
blok 9-5

P. Hasil seznámil čley ZMě s prodejem majetku města dle záměru o prodeji nemovitostí, prodej pozemku
parc.č. 2225/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2 a parc.č. 2225/3, jiná plocha o výměře 76 m2 v k.ú.
Velké Pavlovice, panu *** za účelem dořešení vlastnictví pozemku pod garáží a pozemku pod dvorkem u RD, za
cenu 250,- Kč/m2 plus DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje prodej pozemku parc.č. 2225/2, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 60 m2 a parc.č. 2225/3, jiná plocha o výměře 76 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, panu *** za účelem
dořešení vlastnictví pozemku pod garáží a pozemku pod dvorkem u RD, za cenu 250,- Kč/m2 plus DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8e/XXIZ/2018 bylo schváleno.

10. Různé
blok 10-1

Starosta J. Otřel informoval členy ZMě o situaci a o provozu Zdravotního střediska (ZS), v současné době
ordinuje pouze MUDr. Hučíková, MUDr. Čeperová a MUDr. Macková. Ordinace pediatra, ženského lékaře a
bývalé zubařky MUDr. Pláteníkové jsou prázdné. Situací na ZS se zabývala RMě a navrhuje, aby si město 1 - 2
ordinace od ZS pronajalo, provedlo nejnutnější úpravy a pokusilo se za zvýhodněných podmínek (prominutí
nájmu či poskytnutí příspěvku, atd.) sehnat zájemce - pediatra a zubaře.
Diskuze:
Ing. Šmídová:

navrhla učinit dotaz na rodiče, zda by chtěli ve městě pediatra. Někteří jezdí mimo Velké
Pavlovice nebo jezdí do Kobylí k MUDr. Diblíkovi.
Ing. Procházka: sdělil názor, že situace zdejšího ZS je nejasná, zdravotnictví ve městě by se mělo
stabilizovat, je pro a souhlasí, aby město nové lékaře podpořilo.
Ing. Benda :
souhlasí s odkoupením nemovitosti ZS, ale s investicí města do majetku ZS nesouhlasí.
Ing. Halm :
navrhl, aby ZMě starostu pověřilo k jednání se zástupci ZS ve věci odkoupení nemovitosti
a k jednání o uzavření nájemní smlouvy na ordinaci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice pověřuje starostu k jednání se zástupci Zdravotního střediska o
odkupu nemovitosti ZS a o nájemní smlouvě.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
blok 10-2

Starosta dále informoval o jednání na SFŽP v Praze, kterého se zúčastnil spolu s ředitelkou E.T. Bc. MSc.
Dvořákovou, informace o podmínkách provozování E.T. a termínech udržitelnosti v souvislosti s přijatou
dotací, zřízení komise dle dotačního projektu.
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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blok 10-3

Členové ZMě byli seznámeni s termíny výstavby jednotlivých úseků stavby, s objízdnými trasami a
pokračováním stavby Průtahu města a Rekonstrukce silnice Velké Pavlovice - Terezín.
Diskuze:
Ing. Procházka : Proč byla zahájena oprava mostu přes dálnici, když není dokončen most přes Trkmanku
na ul. Hodonínská
Ing. Hádlík:
Bylo nutno zahájit průzkumové práce a zjistit vady a nedostatky konstrukce mostu.
Oprava mostu přes dálnici souvisí s ostatními jednotlivými úseky celého průtahu a opravy
silnice do Terezína.

11. Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuze
blok 11-1

Starosta Jiří Otřel vyzval přítomné členy ZMě a následně i občany k uplatnění dotazů a připomínek:
Diskuze:
Ing. Benda:

Starosta J. Otřel:

Ing. Procházka:
Starosta J. Otřel:
Ing. Procházka:

Starosta J. Otřel:
Ing. Halm:

Ing. Procházka:
Starosta J. Otřel:
Místostarosta P.
Hasil:
Ing. Benda:
Ing. Hádlík:
***:

Starosta J. Otřel :

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

seznámil členy ZMě se zápisem z jednání Komise zemědělské a ŽP (viz příloha) a
sdělil doporučení komise, aby se město aktivně zajímalo a připomínalo SPÚ Břeclav ve
věci realizace zpevnění polních cest v rámci Plánu společných zařízení KPU a priorit
stanovených ZMě v katastru. Sdělil, že komise dále nesouhlasí s rozhodnutím RMě
vystoupit ze seznamu žadatelů o dotaci a odmítnout dotaci na Založení krajinných
prvků II.
informoval o dotacích na Krajinné prvky I. a II. a o postupu stanoveným RMě dokončit
nejprve výsadbu 1. etapy, následně pokračovat žádostí o dotaci na 2. etapu. V
současné době vyhodnotila RMě realizaci investice Krajinné prvky II. jako nereálné.
Dokončení obou etap musí být do konce r. 2018, v plánu je spousta jiných investičních
akcí a zatím nejsou jasné ještě vícepráce v souvislosti s průtahem, které bude město
financovat. Následovala diskuze přítomných členů ZMě o možné realizaci jednotlivých
etap průtahu města.
se zeptal, z jakého důvodu bylo vyhlášeno konkurzní řízení na obsazení místa ředitelky
MŠ, když paní ředitelka má krátce před důchodem.
letos v srpnu skončí 6ti leté funkční období ředitelky MŠ, RMě má možnost vyhlásit
konkurz a této možnosti využila.
informoval o provedené kontrole ZŠ zřizovatelem a současně finančním výborem, dle
výsledku kontroly byla část příspěvku určeného na opravu podlahy v tělocvičně
využita na jiné práce, změna měla být projednána na zasedání ZMě.
byl zjištěn špatný stav vytápění školy, podlah ve třídě a také byla nutná oprava
hromosvodu.
RMě rozhodla na základě žádosti ředitele o jiném využitím příspěvku, změna byla
schválena ještě před provedením oprav a ke změně účelu příspěvku je kompetentní
RMě nikoli ZMě
požádal, aby byl členům ZMě poskytnut seznam investičních akcí roku 2018 včetně
plánovaného nacenění.
informoval přítomné členy ZMě o plánovaných investičních akcích v r. 2018 a o
plánovaných opravách vodovodu ve městě ve spolupráci s VAK Břeclav a.s.
sdělil, že veškeré investiční akce jsou zveřejněny na Profilu zadavatele, v zápisech ze
schůze RMě, na webových stránkách města a také měli všichni zastupitelé plánované
akce na rok 2018 v návrhu rozpočtu rok 2018
požádal o vysvětlení k jednotlivým bodům zápisů z RMě, které mu byly nejasné.
Vysvětlení bylo sděleno okamžitě.
občané apelují na členy ZMě, aby kino bylo opraveno, aby nebyla provedena demolice.
požádala, aby město přidalo k obchodnímu domu COOP kontejnery na sklo a plasty, ty
stávající jsou pořád plné. Dále navrhla vybudovat výtah v objektu radnice a
zdravotního střediska.
informoval o problémech s vyvážením skla a o problémech s pozemky města, na
kterých jsou kontejnery umístěny. Pro nové kontejnery u COOPu nemá město
pozemky. Co se týká výtahu na radnici, tento je v plánu dle dotačního titulu Mobility,
ale objekt ZS není ve vlastnictví jen města, ale i lékařů, nelze, aby město vybudovalo
výtah.
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***:
Ing. Procházka:
PeaDr. V. Kropáč:

chtěla vědět od Ing. Procházky, zda v minulém ZMě byli členové ZMě informováni a
zda byly dodržovány předpisy.
sdělil, že předpisy byly dodržovány.
podal informace o návštěvě a besedě politika Michala Žantovského 14.3.2018 v 18.00
h. a pozval přítomné k účasti.
blok 11-2

Zastupitelstvo města ukládá:
- radě města zabývat se průběžně dotazy, námitkami a připomínkami občanů podaných prostřednictví
zastupitelů města na dnešním zasedání zastupitelstva
- tajemníkovi MěÚ realizovat nákup a prodej pozemků dle závěru z dnešního zasedání zasupitelstva

12. Usnesení
blok 12-1

S přehledem přijatých usnesení seznámil přítomné členy ZMě Jiří Hanzálek.
blok 12-2

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

13. Závěr
Starosta Jiří Otřel poděkoval všem přítomným členům ZMě za účast na XXI. zasedání ZMě a toto v 20.30
ukončil.

Ověřovatelé: Ing. Václav Stehlík a Jana Crháková ............................................................

............................................................

Starosta:

Jiří Otřel

............................................................

Datum vyhotovení:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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