Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 13. 11. 2013 od 17 hodin
Usnesení č. 83-94/2013
Zasedání Zastupitelstva města Netolice bylo zahájeno v 17,00 hodin starostou města panem Oldřichem Petráškem.
Přítomno je 14 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluvena je
Mgr. Martina Martanová.
Určení ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl na ověřovatele zápisu MgA. Jiřího Churáčka a Bc. Františka Skláře.
Volba návrhové komise
Starosta města navrhl za členy návrhové Bc. Ivetu Uhlíkovou, Danu Mužíkovou a MUDr. Evu Filipovou.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Schválení programu:
Starosta přednesl návrh na změnu pořadí programu – do bodu 6. zařadit volbu přísedících Okresního soudu v Prachaticích
a bod 4 doplnit o projednání žádosti o prodej části pozemku a schválení věcného břemene – p. Vávra.
Program
1. Kontrola usnesení
2. Cyklostezka a vodovod Netolice-Kratochvíle-výběrové řízení, pokračování
3. Rozpočtové opatření
4. Prodeje pozemků, nemovitostí a věcná břemena
a) záměr prodeje – kulturní dům
b) prodej pozemku – M. Boušková, Na Horánku u stodol
c) prodej pozemku – M. Neužil, Na Horánku u stodol
d) prodej pozemku – V. Kůta, Na Horánku u stodol
e) výpůjčka pozemku – SÚS na opravu mostu, obchvat
f) věcné břemeno – E.ON ZTV U Podroužku
g) žádost o zřízení věcného břemene a prodej pozemku – J. Vávra
5. Výsledky hospodaření DSO Netolicko za rok 2012 a zpráva auditora
6. Různé
a) Volba přísedících Okresního soudu v Prachaticích
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 83/2013 bylo schváleno.
Starosta přivítal na zasedání zastupitelstva města krajského koordinátora protidrogové prevence Mgr. Marka Neruda.
Jihočeský kraj požádal obce, aby spolufinancovaly protidrogovou prevenci podle počtu obyvatel, na Netolice připadá cca
15.000 Kč. Uvedl, že se dotázal okolních obcí na jejich stanoviska. Od 27 obcí získal odpověď starostů na dotaz k zapojení
se do protidrogové politiky Jihočeského kraje. Z tohoto počtu se 4 starostové vyjádřili, že se jejich obce do projektu zapojí,
ostatní jej nehodlají podporovat. Dále uvedl, že na programu dnešního zasedání nebude o této otázce rozhodnuto, protože
předpokládá, že se tato otázka bude řešit v až rámci schváleného rozpočtu na příští rok, kdy rozdělení financí z příslušné
kapitoly – příspěvky spolkům a organizací navrhuje komise stanovená zastupitelstvem.
Starosta uvedl mimo program, že město obdrželo od občanů Petrova Dvora, kteří přišli na toto zasedání, petici kdy
nesouhlasí s prodejem pozemků na nádvoří. Uvedl, že petice byla obratem rozeslána zastupitelům, kteří jsou s ní tedy
seznámeni, ale o tomto prodeji dnes nebude zastupitelstvo rozhodovat, není ani v programu zasedání, neboť dosud nebyly
společností Kuta, a.s. předloženy požadované podklady pro další jednání (znalecký posudek a geometrický plán). Starosta
ujistil přítomné občany, že termín projednání prodeje pozemků na nádvoří Petrova Dvora bude řádně oznámen. Dále vyzval
přítomné občany, že pokud mají zájem, mohou se hned vyjádřit a sdělit své připomínky.
K prodeji pozemku se vyjádřil pouze Jiří Vávra a uvedl, že vlastní část objektu a z toho důvodu si podává žádost o prodej
části parcely a věcné břemeno, vodovod vedený přes nádvoří byl opraven před deseti lety. Kanalizace vede pod jeho
nemovitostí. Část kanalizace vedená pod pozemky Ing. Kuty vede do svodu do STS.
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Starosta dále uvedl, že na některém z příštích zasedání bude Ing. Kuta přítomen, kde mu lze všechny připomínky námitky
sdělit a projednat je.
Starosta předal slovo Mgr. Marku Nerudovi, koordinátoru protidrogové prevence.
Mgr. Marek Nerud uvedl, že protidrogová politika je podporována Jihočeským krajem, některými obcemi a státními
institucemi. Z této podpory jsou hrazeny finanční služby a protidrogová prevence a jsou rozmístěny podle potřeb po celém
Jihočeském kraji. Náklady činnosti v Jihočeském kraji jsou vyčísleny na 19,5 mil. Kč/rok a jsou získávány z 30 % od
krajského úřadu, 50 % poskytoval stát, podíl obcí je 7procentní a 14 % činily příspěvky z EU. Poslední dva roky je situace
napjatá; Jihočeský kraj nemá prostředky k navýšení svého příspěvku a stát na dotaci nemá dostatek financí. Proto
v posledních letech dochází k omezování protidrogových služeb. Iniciativa krajského úřadu se obrátila i na podnikatele, ale
firemní dárci nechtějí tuto oblast podporovat; dalším cílem je oslovování obcí, setkávání se s jejich představiteli a
vysvětlování fungování iniciativy, její přínos a dopady v případě její absence. Samozřejmě podpora protidrogové politiky je
dobrovolná záležitost.
Bc. František Sklář uvedl, že protidrogová iniciativa má smysl a bude ji podporovat, neboť se týká i jeho dětí. Poskytnutí
částky 15 tis. Kč z rozpočtu města na protidrogovou politiku Jihočeského kraje bude podporovat.
K dotazům zastupitelů Mgr. M. Nerud uvedl, že v Jihočeském kraji je 1.700 dlouhodobě závislých osob na nitrožilním
užívání drog a 15.000 osob, tzv. víkendových uživatelů. Na Prachaticku je 150 osob závislých na nitrožilním užívání drog;
situaci v Netolicích nezná. Aktivity progidrogové politiky jako jsou kontaktní centra, ambulantní a substituční léčba a terénní
vyhledávací centra mají vliv na to, aby s drogami začínající mládež nezůstávala na ulici dlouho; daří se jim přesvědčit
nováčky k nastoupení protidrogové léčby. Celorepublikově na následky užívání drog zemře ročně 50 osob. V Evropské unii
má Česká republika nejnižší počet HIV nakažených z řad nitrožilních narkomanů.
Uvedené informace jsou získány od poskytovatelů protidrogových služeb. Jinak jsou tato data nezískatelná.
Starosta poděkoval Mgr. M. Nerudovi a ujistil jej, že se zastupitelstvo města bude při sestavování rozpočtu na rok 2014
touto problematikou zabývat.
1. Kontrola usnesení
Při kontrole plnění usnesení navrhla Helena Matějeková vyřadit bod 6 – sečení fotbalového hřiště ze sledování z důvodu
jeho splnění.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 13. 11. 2013 a souhlasí
s vyřazením splněných bodů včetně bodu 6 z dalšího sledování.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 84/2013 bylo schváleno.
2. Cyklostezka a vodovod Netolice-Kratochvíle, výběrové řízení, pokračování
Tajemník úřadu Ing. P. Kotrba informoval zastupitele o výsledku jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek,
která zasedala 13.11.2013 ve 13 hodin. V akci „cyklostezka“ komise vyloučila nabídku dvou uchazečů. Jeden z uchazečů –
společnost Colas CZ, a.s. podala námitku, kterou rada města v intencích usnesení zastupitelstva města a termínech
stanovených zákonem zamítla. Společnost se proti zamítnutí námitky neodvolala.
Z 16 uchazečů na zhotovitele akce „vodovod“ nesplnilo podmínky výběrového řízení 5 uchazečů. Proces hodnocení dále
pokračuje. Zbývá vyloučit těchto 5 uchazečů, aby mohl proces hodnocení nabídek dále pokračovat a zastupitelstvu města
mohl být předložen doporučující návrh hodnotící komise.
Termín zahájení prací stanovený v harmonogramu na listopad 2013 nebude dodržen z důvodu komplikací v průběhu
výběrových řízení. Proto bude jednáno o novém harmonogramu a s tím souvisejícím jednání o čerpání dotací. Práce budou
patrně zahájeny až v začátkem roku 2014.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje, že Město Netolice jako zadavatel rozhodl dle § 60 odst. 1 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, o vyloučení společnosti LB 2000, s.r.o., U Hřiště
810/8, 779 00 Olomouc (IČ: 64618081) a dle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, o vyloučení společností ZNAKON, a.s. Sousedovice 44, 386 01 Strakonice (IČ: 26018055),
POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky (IČ: 25606468), KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o., Konopiště 45,
384 22 Vlachovo Březí (IČ: 60647621) a ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 01 České Budějovice (IČ:
60849657) z účasti v zadání veřejné zakázky „Netolice – Velký Bor, přeložka vodovodu – 1. etapa“ z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky.
Výsledek hlasování: Pro 14 Zdržel se 0 Proti 0.
Usnesení č. 85/2013 bylo schváleno.
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3. Rozpočtové opatření
K rozpočtovému opatření starosta uvedl, ohledně k financování dostihů, že v dohledné době by mělo ještě obdržet dotaci
z ministerstva zemědělství, Jockey Clubu a být uhrazeny od některých sponzorů, takže chybějící částka by měla být pokryta
bez nároků na rozpočet města. Starosta uvedl, že město obdrželo od bývalého ministra zemědělství dopis potvrzující záštitu
nad uspořádáním dostihů a přislíbení finanční částky 150 tis. Kč na zajištění jejich realizace. Než byla smlouva o záštitě
podepsaná, „padla vláda“ a ministr ji nestihl podepsat. Nové vedení ministerstva těsně před dostihy oznámilo, že žádnou
dotaci neposkytne. Po následném osobním jednání starosta ministerstvo poskytlo částku 60 tis. Kč.
Finanční náklady na realizaci dostihů činí 400-500 tis. Kč. Tyto prostředky město získává ze sponzorských darů a v poslední
době se tyto dary zmenšují. Jihočeský úřad na tuto ojedinělou akci v jižních Čechách poskytl příspěvek 5000 Kč. Přesto je
město vděčno za každou darovanou korunu. V příštím roce budou organizovány s největší pravděpodobností opět
jednodenní dostihy. K výjimce dvoudenních dostihů v letošním roce došlo na žádost Jockey Clubu, který za to městu
zdarma poskytl zábrany za několik set tisíc Kč (město uhradilo pouze DPH).
Další připomínky k rozpočtovému opatření č. 3/2013 nebyly vzneseny.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 dle přílohy a pověřuje ekonomku
provést rozpočtové změny v účetnictví.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 86/2013 bylo schváleno.
4. Prodeje pozemků, nemovitostí a věcná břemen)
a) Záměr prodeje – kulturní dům
Záměr prodeje kulturního domu byl zveřejněn a na nabídku jeho prodeje nereagoval jiný zájemce kromě stávajícího Petra
Hošťálka, kterému dal starosta slovo.
Petr Hošťálek uvedl, že posudková cena je pro něj nepřijatelná, přesahuje jeho možnosti a realizace muzea bude stát
další nemalé finance, ale jeho zájem trvá.
Starosta uvedl, že pokud by měl být objekt nabídnut za nižší cenu než dle znaleckého posudku, pak toto musí být řádně
odůvodněno. O toto byl požádán právní zástupce města, který navrhl následující odůvodnění :
1.

Roční náklad na pouhou existenci KD bez jakékoli činnosti představuje částku Kč 250.000,- což ovšem
neznamená, že by uplatněním této částky byla kvalita budovy zakonzervována. Naopak, postupem času se její
hodnota a hodnota jejího vybavení snižuje.

2.

Ve Městě Netolice a jeho okolí není zjištěn trvalý zájem na využívání budovy Kulturního domu k opakující se
činnosti, ať již kulturního či výrobního zaměření.

3.

Žádné z občanských sdružení, působících v Netolicích neprojevilo vážný zájem o soustavné využívání budovy KD,
ať již z důvodu zaměření vlastní činnosti či skutečnosti, že jejich sdružovací potřeby jsou dostatečně pokryty jinými
způsoby.

4.

Město Netolice nedisponuje finančními prostředky, kterými by mohlo financovat provoz KD ať již z hlediska
dlouhodobých výhledů investičních, či pravidelně se opakujících požadavků na provoz a údržbu. Do tohoto okruhu
navíc nejsou zahrnuty nemalé prostředky představující režijní náklady na mzdy a další platby, když návratnost
vložených prostředků byla a je naprosto minimální.

5.

Případné snížení kupní ceny KD v dalším kole jeho prodeje např. o Kč 250.000,- neznamená pro Město přínos,
ale prohloubení ztráty, vzhledem k trvajícímu vynakládání prostředků na jeho existenci bez jakékoli návratnosti.

Mgr. Jaroslav Pešek uvedl, že se záměrem prodeje nesouhlasí.
Starosta navrhl hlasovat o opětovném zveřejnění záměru na prodej kulturního domu za cenu dle znaleckého posudku
sníženou o 20%, na základě přiloženého materiálu od advokátní kanceláře. při zachování požadavku na budoucí využití
objektu jako muzea techniky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. O obcích v platném znění,
schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku st.p.č. 988/5 KN včetně stavby kulturního domu č.p. 284
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v obci a k.ú. Netolice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4.772.530,- Kč sníženou o 20 % a to k účelu
založení a následného zajištění provozu Muzea techniky Netolice.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 1 Zdrželi se 3 (jeden zastupitel nebyl přítomen hlasování).
Usnesení č. 87/2013 bylo schváleno.
b) Prodej pozemku – M. Boušková, Na Horánku u stodol
Věc je předkládána na základě žádosti Martiny Bouškové; jedná se o pozemek za jejím domem Na Horánku. Pozemek
je zcela nepřístupný ve svahu a navazuje na zahradu žadatelky. Z pozemku byly odděleny parcely za stodolami, které
jsou prodávány vlastníkům stodol. Cena je stejná jako při prodeji okolních pozemků.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a.
b.

schvaluje prodej p.p.č. 1659/8 KN dle GP 1336-95/2013 a GP 1341-96/2013 o celkové výměře 244
m2 v obci a k.ú. Netolice, Martině Bouškové, Na Horánku 670, Netolice za cenu 45,- Kč/m2 plus
náklady spojené s prodejem
za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 88/2013 bylo schváleno
c) Prodej pozemku – M. Neužil, Na Horánku u stodol
Věc je předkládána na základě žádosti Miloslava Neužila; jedná se o pozemek za jeho stodolou Za Mnichem. Pozemek je
zcela nepřístupný ve svahu. Pozemek byl oddělen z parcely prodávané pí. Bouškové. Cena je stejná jako při prodeji
okolních pozemků.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a. schvaluje prodej p.p.č. 1659/12 KN dle GP 1336-95/2013 ( část p.p.č. KN 1659/8) o celkové
výměře 30 m2 v obci a k.ú. Netolice, Miloslavu Neužilovi, Na Horánku 693, Netolice za cenu 45,Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 89/2013 bylo schváleno
d) Prodej pozemku – v. Kůta, Na Horánku u stodol
Věc je předkládána na základě žádosti Václava Kůty; jedná se o pozemek za jeho stodolou Za Mnichem. Pozemek je
zcela nepřístupný ve svahu. Pozemek byl oddělen z parcely prodávané pí. Bouškové. Cena je stejná jako při prodeji
okolních pozemků.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a. schvaluje prodej p.p.č. 1659/13 KN dle GP 1341-96/2013 ( část p.p.č. KN 1659/8) o celkové
výměře 30 m2 v obci a k.ú. Netolice, Václavu Kůtovi, U Mnichu 355, Netolice za cenu 45,- Kč/m2
plus náklady spojené s prodejem
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 90/2013 bylo schváleno.
e) Výpůjčka pozemku
Věc je předkládána na základě žádosti SÚS JčK p.o. ze dne 18.9.2013; jedná se o pozemky potřebné pro opravu
mostů na obchvatu přes Netolický potok u benzinové pumpy.
Bc. František Sklář navrhl jednat o změně projektu za účelem zvednout konstrukci mostu s ohledem na opakující se
povodně a financovat jej z prostředků „přeshraniční spolupráce“.
Ing. Jindřich Vaníček uvedl, že o změně konstrukce mostu bylo jednáno, ale vzhledem k nedostatku peněz bude
provedena pouze izolace proti vodě.
Návrh usnesení
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Zastupitelstvo města Netolice
a. schvaluje zapůjčení částí pozemků p.p.č. KN 1187 (ZE 554/1) o výměře 71 m2, KN 3089 (ZE 1724/1
d1) o výměře 34 m2 a KN 3121/1 o výměře 42 m2 pro stavbu „Most ev.č. 145-037 a 145-038 u
Netolic“ v obci a k.ú. Netolice, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje p.o., Nemanická 10, 370
10 České Budějovice a to bezúplatně.
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 91/2013 bylo schváleno
f) Věcné břemeno – E.ON – ZTV u Podroužku
Věc je předkládána na základě žádosti EI Projekt s.r.o., České Budějovice
a jde o ZTV pro rekreační domky společnosti Netolice Agroturistika s.r.o.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu „Netolice,
ZTV U Podroužku: KNN příp.“ na pozemku p.č. KN 1985 v obci a k.ú. Netolice, věcné břemeno
spočívá ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 800,- Kč plus DPH.
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 92/2013 bylo schváleno
g) Žádost o zřízení věcného břemene a prodej pozemku – J. Vávra
Jiří Vávra žádá o zřízení věcného břemene na pozemku města č.p. 804 za účelem vstupu a vjezdu k jeho nemovitosti
na p.č. 818/2, která má vchod a půdní vikýře do dvora. Dále žádá o odkoupení části pozemku města p.ř. 804 před jeho
nemovitostí č. 818/2 o velikosti 4x18 m pro účely podnikání žadatele.
Ing. M. Dvořák uvedl, že do budoucna by měli mít obyvatelé Petrova Dvora a věcná břemena na vstup na nádvoří.
Ing. Vaníček uvedl, že na nádvoří je veřejné osvětlení; geometrický plán, který měl přeložit Ing. Kuta je již hotov.
Starosta na základě připomínek zastupitelů uvedl, že bod bude odložen do doby získání dalších informací týkajících se
nádvoří Petrova Dvora.
5. Výsledky hospodaření Dobrovolného svazku obcí Netolicko za rok 2012 a zpráva auditora
Věc je předkládána na základě pravidel o hospodaření dobrovolných svazků obcí k projednání ve všech členských obcích.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření, zprávu o přezkoumání
hospodaření, výsledky kontroly hospodaření s majetkem a financemi a zápis o inventarizaci majetku
Dobrovolného svazku obcí Netolicko za rok 2012.
Výsledek hlasování Pro 14 Proti 0 Zdržeů se 0.
Usnesení č. 93/2013 bylo schváleno.
6. Různé
a) Volba přísedících okresního soudu
Starosta uvedl, že v roce 2013 končí 4-leté volební období pro přísedící Okresního soudu v Prachaticích, kteří byli zvoleni
zastupitelstvem města; jsou to – Božena Šmajclová a Ing. Jitka Maroušková. Obě jmenované souhlasí se svojí kandidaturou
na přísedící okresního soudu na další volební období. Starosta města vyzval zastupitele k hlasování:
Návrh usnesení
Zastupitelstvo Města Netolice volí na volební období 2013 – 2017 do funkce přísedících Okresního soudu
v Prachaticích za město Netolice paní:
Boženu Šmajclovou, bytem Petrův Dvůr 62, Netolice
Ing. Jitku Marouškovou, bytem Na Horánku 655, Netolice.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 94/2013 bylo schváleno.

5

7. Různé
Bc. Iveta Uhlíková navrhuje zvážit změnu tržního řádu ve smyslu cenového rozlišení atraktivita prodejního místa.
Starosta uvedl, že účetní Jana Janečková bude věc konzultovat s příslušným odborem krajského úřadu. Dosud bylo
zjištěno, že obce toto rozlišení nemají.
Mgr. Jaroslav Pešek - dotazy ke způsobu vytápění sportovní haly, na market, kompostéry a opravu Budějovické cesty.
Starosta uvedl, že úhrada za dodávku tepla do sportovní haly je vypočítána dle měřícího přístroje. Ve věci marketu předloží
developer na základě svého zjišťování zastupitelstvu města do února 2014 developerský projekt.
Ing. Jindřich Bukovsý uvedl, že se jedná o 200 kusů kompostérů, které město občanům – zájemcům zapůjčí. Město
zaplatí vlastní podíl 10 % na projektu, jehož cílem je pořízení domácích kompostérů pro členské obce a města, Svazu
měst a obcí Jihočeského kraje. Po pěti letech budou kompostéry v majetkem města. O dalším vývoji projektu budou občané
informováni.
Ing. Vaníček uvedl, že v pondělí bude zahájena oprava Budějovické ulice.
Ing. Jitka Maroušková připomíná oprav děr na „žebrácké cestě“.
Mgr. Jaroslav Pešek připomíná vyřešit vytékání vody z polí na Budějovickou cestu u druhého rybníčku, kde vlivem
vzniklého náledí vzniká nebezpečná dopravní situace. Dotazuje se, zda obec ví, co se zamýšlí s hotelem Beseda, měl se
tam odehrávat kulturní život. Město na Besedu finančně přispívalo.
Starosta uvedl, že město na opravu hotelu Beseda nepřispívá. Majitel teď investoval 17 milionů do opravy střech budov
v Petrově Dvoře, kterým hrozilo zničení. Poté chce pokračovat v opravě hotelu.
Další připomínky nebyly vzneseny.
Starosta navrhl termín příštího zasedání zastupitelstva města na 9. prosince v 17 hodin.
Poté poděkoval za účast. Zasedání bylo ukončeno v 19 hodin.
Zapsala: Iveta Slavíková
Ověřovatelé zápisu:
MgA. Jiří Churáček

………………….

dne ……………………………

Bc. František Sklář

…………………

dne ……………………………

Oldřich Petrášek, starosta města

..……………….

dne ……………………………
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