Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice
Zápis ze zasedání
Zastupitelstva města Netolice, konaného
dne 26. 3. 2014 v 17,00 hodin
Usnesení č. 21-36/2014
Zasedání Zastupitelstva města Netolice bylo zahájeno v 17,00 hodin starostou města Oldřichem
Petráškem.
Přítomno je 12 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
Omluveni jsou: Mgr. Martina Martanová, MUDr. Eva Filipová, Ing. Ondřej Hondlík
Určení ověřovatelů zápisu
Starosta určil za ověřovatele zápisu Mgr. Karla Pižla a Ing. Jitku Marouškovou.
Volba návrhové komise
Starosta navrhl za členy návrhové Bc. Lucii Reidingerovou, Helenu Matějekovou a Milana Broma.
Výsledek hlasování: 12-0-0
Návrh byl schválen.
Schválení programu:
Starosta přednesl návrh programu a jeho doplnění v bodě 6 o návrh schválení věcného břemene
E.ON – kabel NN – p. Koptiš a návrh schválení věcného břemene kanalizační přípojky – p. Franz.
V bodě č. 7 projednat stanovisko k záboru zemědělského půdního fondu v rámci tvorby územního
plánu města Netolice. Bod různé projednat pod číslem 8.
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Program regenerace městské památkové zóny 2014
3. Žádosti o dotace na obnovu místních komunikací
4. Rozpočtové opatření č.1/2014
5. Smlouva s JVS – půjčka vodovod „Netolice-Velký Bor“
6. Prodeje pozemků, nemovitostí a věcná břemena
a) Záměr prodeje kulturního domu
b) Podmínky prodeje stavební parcely Na Bahnech
c) Žádost o prodej pozemku - p.Borovanský
d) Věcné břemeno E.ON - kabel NN, Koželužská
e) Výpůjčka pozemku MAS
f) návrh na věcné břemeno E.ON – kabel NN, p. Koptiš
g) návrh na věcné břemeno - kanalizační přípojka, p. Franz
7. Stanovisko k záboru ZPF v rámci tvorby ÚP Netolice
8 Různé
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 21/2014 bylo schváleno.
1. Kontrola usnesení
Tajemník úřadu provedl kontrolu plnění usnesení. K bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 26. 3.
2014 a souhlasí s vyřazením splněných bodů z dalšího sledování.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se .
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Usnesení č. 22/2014 bylo schváleno.
2. Program regenerace městské památkové zóny 2014
Starosta uvedl, že město obdrželo dotaci 710 tis. Kč na regeneraci kulturních památek města, což je
cca o 300.000,- Kč více než v loňském roce. Příspěvek patří k nejvyšším oproti ostatním městům.
Finanční výbor, rada města a stavební úřad doporučují schválit variantu č. II s vlastním podílem
navýšeným o 153.000 Kč a z příspěvku realizovat I. etapu rekonstrukce střechy, tj. jihozápadního
křídla střechy radnice, která je ve špatném stavu a již tam zatéká. Dle projektu odhadované náklady
630.000,- Kč. Náklady na celkovou opravu střechy radnice se odhadují na cca 2 miliony Kč.
Předpokládá se, že výběrovým řízením na dodavatele se cena výrazně sníží. Rada města dne 19. 3.
2014 schválila vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce a to vzhledem ke krátkému termínu 11.
dubna 2014, kdy musí být ministerstvu kultury odevzdány všechny žádosti o příspěvek včetně
uzavřených smluv. Nabídky se podávají do 2. dubna 2014.
Mgr. Jaroslav Pešek: kdo sestavoval seznam památek, na církevní objekty stát přispívá a dosud se
vedou jednání o vrácení majetku církvím.
Starosta, tajemník, vedoucí stavebního úřadu: seznam žadatelů o příspěvek na regeneraci
památek byl projednáván v zastupitelstvu 26. 3. 2014 a v další orgánech města. Vychází z materiálu
Program regenerace městské památkové zóny města Netolice na roky 2011 – 2014. Předběžný návrh
obsahoval všechny majitele památek do Programu zahrnutých, ne všichni však byli připraveni po
stavební stránce, tj. připravená stavební povolení, stanoviska orgánu památkové péče atd. V letošním
roce došlo ke změně podmínek tak, že např. výše příspěvku je pro církevní objekty stejná, jako pro
ostatní žadatele, čemuž v minulosti tak nebylo, není uznatelné DPH atd. Stát z programu finančně
přispívá na zapsané kulturní památky bez rozdílu zda je majitel obec, firma, fyzická osoba, včetně
církevních objektů. Kostely a fara slouží obecně veřejnosti.
Další připomínky nebyly vzneseny. Starosta vyzval k hlasování o variantě č. II.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozdělení příspěvků z dotace Ministerstva
kultury ČR a podíly města na Program regenerace městské památkové zóny na rok
2014 dle varianty č. II. takto:
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Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 23/2014 bylo schváleno.
3. Žádosti o dotace na obnovu místních komunikací
Starosta uvedl, že v Rada regionálního operačního programu pro NUTS II Jihozápad vyhlásila
dotace na opravu místních komunikací. K čerpání je celkem cca 250 mil. Kč pro kraje Plzeňský a
Jihočeský, na který připadne cca 100 mil. Kč. Pro velký zájem obcí o dotace se doporučuje podat
zvlášť tři žádosti, čímž se zvyšuje možnost získání alespoň nějaké. Žádosti se podávají do 31. 3. 2014.
Mgr. Jaroslav Pešek vznesl dotaz zda jsou v rozpočtu peníze na vlastní podíly.
Tajemník MU uvedl, že v této etapě jde o doložení stanoviska regionální radě ROP, že zastupitelstvo
města schvaluje podání žádostí o dotace. V rozpočtu roku 2014 je podíl na výběrová řízení, vlastní
realizace akce a její financování připadá na rok 2015, takže řešení otázky financování bude na
programu příštích zasedání ZM.
Starosta uvedl, že toto je první a možná poslední příležitost, kdy se dají z ROPu financovat opravy
místních komunikací. Ve městě je jich řada ve špatném stavu a do budoucna se na ně bude muset
stejně město více zaměřit, takže je třeba využít této příležitosti, kdy lze opravit rozbité cesty ne
z vlastních peněz obce. Nezažádat o 85 % dotaci na opravy cest by bylo promarnění šance. Veřejnými
soutěžemi se podařilo například snížit náklady na výstavbu cyklostezky a vodovodu na Petrův Dvůr až
kolem 55 % z původních rozpočtů. Z toho lze předvídat, že i v případě opravy komunikací budou
vysoutěžené ceny nižší minimálně o 1/3. I v případě, že by nebylo město úspěšné, bude mít do
dalšího období připravenou projektovou dokumentaci, bez které se při opravách nebo shánění jiných
finančních prostředků stejně neobejde.
Helena Matějeková, předsedkyně finančního výboru uvedla, že v rozpočtovém opatření jsou
vlastní podíly zanesené a financování lze popřípadě řešit překlenovacím úvěrem.
Bc. František Sklář uvedl, že na spolufinancování dotací budou prostě použity všechny standardní
rozpočtové nástroje.
Tajemník úřadu přednesl zastupitelům města návrh na přijetí usnesení dle předloženého návrhu,
které se liší oproti původnímu zadání následovně. U ulic Bavorovská a Nádražní tento záměr rozdělit
na 2 samostatné žádosti, bez potřeby navýšení nákladů na přípravu žádosti. Tím se sníží výše
uznatelných nákladů na jednu žádost a s ohledem na výši alokované částky v 31.výzve ROP se zvýší
sance na získání dotace alespoň u jedné z žádostí. U ulic Portyč, U Studánky, Petrův Dvůr, Slouně,
Hořejší Mlýnská a Žebrácká se předkládaný rozsah v žádosti upraví tak, že oprava komunikace Slouně
bude rozdělena na 2 etapy z důvodů nedořešených vlastnických poměrů k pozemkům pod komunikací.
Další dotazy nebyly vzneseny. Starosta vyzval zastupitele k hlasování o návrzích usnesení:
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice souhlasí s realizací a podáním žádosti o dotaci na
projekt „Rekonstrukce místní komunikace – ulice Bavorovská“
v rámci
aktuální výzvy ROP pro NUTS II Jihozápad o celkových nákladech do
19.000.000,- Kč. V případě přiznání dotace z ROP NUTS II Jihozápad
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje zajištění finančního krytí realizace
projektu z vlastních zdrojů, tj. rozpočtu obce pro rok 2014-2015 a to do výše
minimálně 15% z celkových nákladů na projekt.
Výsledek hlasování: Pro 11 proti 0 Zdržel se 1.
Usnesení č. 24/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení
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Zastupitelstvo města Netolice souhlasí s realizací a podáním žádosti o dotaci na
projekt „Rekonstrukce místní komunikace – ulice Nádražní“ v rámci aktuální výzvy
ROP pro NUTS II Jihozápad o celkových nákladech do 12.000.000,- Kč. V případě
přiznání dotace z ROP NUTS II Jihozápad Zastupitelstvo města Netolice schvaluje
zajištění finančního krytí realizace projektu z vlastních zdrojů, tj. rozpočtu obce
pro rok 2014-2015 a to do výše minimálně 15% z celkových nákladů na projekt.
Výsledek hlasování: Pro 11 proti 0 Zdržel se 1.
Usnesení č. 25/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice souhlasí s realizací a podáním žádosti o dotaci na
projekt „Rekonstrukce ulic Portyč, U Studánky, Petrův Dvůr, Slouně, Hořejší
Mlýnská a Žebrácká - Netolice“ v rámci aktuální výzvy ROP pro NUTS II Jihozápad
o celkových nákladech do 15.100.000,- Kč. V případě přiznání dotace z ROP
NUTS II Jihozápad Zastupitelstvo města Netolice schvaluje zajištění finančního
krytí realizace projektu z vlastních zdrojů, tj. rozpočtu obce pro rok 2014-2015 a
to do výše minimálně 15% z celkových nákladů na projekt.
Výsledek hlasování: Pro 11 proti 0 Zdržel se 1.
Usnesení č. 26/2014 bylo schváleno.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2014
Předsedkyně finančního výboru k rozpočtovému opatření č. 1/2014 uvedla, že příjmy jsou 743 tis. Kč,
z toho 710 tis. Kč je příspěvek MK na obnovu památek zařazených v program regenerace MPZ. Výdaje
3.649.102 Kč se navyšují o cenu projektů na cyklostezku a střechu radnice. 1.621.000 Kč je vratka
dotací. Rozdíl mezi příjmy a výdaji 2.905.722 Kč bude použit z účtu zůstatku roku 2013. Finanční
výbor doporučuje přijetí rozpočtového opatření č. 1/2014.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 dle přílohy
a pověřuje ekonomku provést rozpočtové změny v účetnictví.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 27/2014 bylo schváleno.
5. Smlouva s JVS – půjčka vodovod Netolice – Velký Bor
V souvislosti s realizaci cyklostezky na Kratochvíli je potřebné zrekonstruovat část starého
vodovodního řadu nacházejícího se pod trasou cyklostezky, který přivádí vodu z Velkého Boru na
Petrův Dvůr, aby se zabránilo jejímu překopu v případě havárie vodovodu. Ministerstvo zemědělství na
žádost o finanční pomoc na realizaci přeložky vodovodu v celkové ceně 6 mil. Kč, přislíbilo dotaci ve
výši 50 % nákladů. Zbývající polovina – vlastní podíl 3 mil. Kč měl být hrazen bezúročnou půjčkou
od Jihočeského vodárenského svazu. Předběžnou žádost o bezúročnou půjčku od JVS schválilo
zastupitelstvo již v loňském roce a představenstvem JVS byla schválena. Vzhledem k tomu, že se
výběrovým řízením podařilo snížit celkovou cenu rekonstrukce vodovodu na 3 miliony Kč a
ministerstvo zemědělství schválilo dotaci dokonce ve výši 60%, navrhuje se zastupitelstvu schválit
smlouvu s Jihočeským vodárenským svazem o výpůjčce na celou původní částku 3,2 milionů korun a
přeložku vodovodu financovat cca 1 mil. Kč z této půjčky a cca 2 mil. Kč z dotace ministerstva
zemědělství. Zbývající cca 2 mil. Kč. z půjčky je podle informace z JVS je možno použít na opravy
dalšího vodohospodářského majetku města, dle zpracovaného plánu investic. Bezúročná půjčka JVS
může být splatná až na 10 let. Tento fond JVS je určen na pomoc obcím k financování vodovodů a
jejich rekonstrukcí.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a. schvaluje uzavření smlouvy o půjčce s Jihočeským
vodárenským
svazem z Fondu podpory investic JVS ve výši 3.257.000 Kč, dle přílohy.
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z jejíž části bude financována stavba „Netolice – Velký Bor, přeložka
vodovodu I. etapa;
b. ukládá starostovi města předložit návrh na využití zbývající částky půjčky
ve výši cca 2 mil. Kč do obnovy vodohospodářského majetku obce.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 28/2014 bylo schváleno.
6. Prodeje pozemků, nemovitostí a věcná břemena
7.
a) Záměr prodeje kulturního domu
Starosta k bodu uvedl, že byl zveřejněn záměr prodeje kulturního domu za cenu účetní
zaokrouhlenou 1.570.000 Kč, na který nereagoval kromě pana Hošťálka žádný zájemce. Pan
Petr Hošťálek má o kulturní dům nadále zájem.
Petr Hošťálek uvedl, že nabízí za kulturní dům částku 400 tis. Kč, kterou odůvodnil tím, že
by musel na nákup nemovitosti použít výtěžek z prodeje části své sbírky respektive se zadlužit
půjčkou a pro realizaci expozice bude třeba další investice. Je třeba si uvědomit, že v okolí je
řada prázdných nevyužitelných objektů, které nikdo nechce. Na celém světě jsou muzea
prodělečnou záležitostí. Záměr vybudovat zde muzeum techniky by byl jistě pro Netolice
přínosem a pro kulturní dům šance jeho využití ke veřejně prospěšné a kulturní činnosti.
Starosta
zastupitelstvu navrhl obvyklý postup – opětovně
zveřejni záměr prodeje
kulturního domu, buď bez uvedení částky nebo se stanovením minimální se zachováním
původních požadavků na využití.
Mgr. Jaroslav Pešek připomněl, že město již obdrželo nabídku na prodej kulturního domu za
600 tis. Kč.
Starosta uvedl, že zájemce, který nabídl částku 600 tis. Kč, učinil již před delším časem, ještě
před tím, než zastupitelstvo vůbec odsouhlasilo záměr prodeje a bez bližšího záměru využití.
Nic mu nebrání přihlásit se jako každý jiný. Doposud se ale o koupi ani pronájem KD žádný
zájemce kromě pana Hošťálka ani neinformoval.
Bc. František Sklář navrhuje zveřejnit záměr prodeje kulturního domu bez uvedení ceny
ke stejnému účelu a využití jako bylo uvedeno v předchozím záměru.
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 v obci a k. ú. Netolice a to
k účelu založení a následného zajištění provozu Muzea techniky Netolice, či jiné
veřejně prospěšné činnosti.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 2.
Usnesení č. 29/2014 bylo schváleno.
b) Podmínky prodeje stavební parcely Na Bahnech
Starosta vyzval zastupitele k diskuzi o podmínkách prodeje parcely Na Bahnech.
Nikdo z přítomných nevyslovil připomínky, proto starosta vyzval k hlasování o předloženém
návrhu „Kritérií“ pro prodej parcely.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje „Kritéria pro určení vítězů výběrového
řízení na koupi parcel v obci a k. ú. Netolice p.p.č. 2113 KN o výměře 870 m2 a
2111/6 KN o výměře 793 m2“ dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 30/2014 bylo schváleno.
c) Žádost o prodej pozemku – J. Borovanský

5

Věc je předkládána na základě žádosti Jiřího Borovanského o koupi pozemku za nádražím,
který je územním plánem určený pro hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací stání.
Žádaný pozemek se nachází uprostřed mezi obecními pozemky. Do doby koncepčního řešení
využití celé plochy mezi cestou a kolejemi se prodej nedoporučuje. Tato celá plocha byla
zakoupena městem od SŽDC jako celek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a. neschvaluje návrh na prodej části p.p.č. 2966 KN o výměře cca 500 m2
v obci a k.ú. Netolice, Jiřímu Borovanskému, Na Horánku 707, Netolice;
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP oznámit usnesení žadateli.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 31/2014 bylo schváleno.
d)

Věcné břemeno E.ON – kabel NN Koželužská ul.
Věc je předkládána na základě žádosti Gefos inženýring s.r.o., České Budějovice a jedná se o
kabel NN v Koželužské ulici. Ve věci již byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na
stavbu „Netolice-kabel NN, Koželužská“ na p.p.č. 106 KN v obci a k.ú.
Netolice, věcné břemeno spočívá ve zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy – kabelové vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou úplatu dle znaleckého posudku ve výši 1580,- Kč;
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 32/2014 bylo schváleno.

e)

Výpůjčka pozemku MAS
Věc je předkládána na základě žádosti MAS, jedná se o pozemky potřebné pro umístění
sportoviště na koupališti Podroužek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a. schvaluje návrh na přenechání do výpůjčky části pozemku p.p.č. KN 1981 o
výměře cca 300 m2, pro stavbu sportovního zařízení v obci a k.ú. Netolice,
MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208 Netolice IČ
26080575, zastoupenou ředitelem Ing. Václavem Kolářem a to bezúplatně
na dobu 5 let;
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se .
Usnesení č. 33/2014 bylo schváleno.

f) Návrh na věcné břemeno E.ON – kabel NN, p. Koptiš
Věc je předkládána na základě žádosti EI projekt s.r.o., České Budějovice a jedná se o
kabel NN k novostavbě RD v Bavorovské ulici.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na
stavbu „Netolice-Koptiš NN příp. parc. 835/4“
na p.p.č. 3082 KN v obci a
k.ú. Netolice, věcné břemeno spočívá ve zřízení a provozování zařízení
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distribuční soustavy – kabel NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
úplatu ve
výši 1200,- Kč bez DPH;
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se .
Usnesení č. 34/2014 bylo schváleno.
g) Návrh na věcné břemeno - kanalizační přípojka, p. Franz
Věc je překládána na základě žádosti Antonína Franze a jde o novou přípojku k domu č.p.
597 ve Vodňanské ulici na Portyči do přivaděče k ČOV u Valchy.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s Antonínem Franzem, Vodňanská 324, Netolice, na části p.p.č. KN 1281
v obci a k.ú. Netolice. Věcné břemeno spočívá v umístění kanalizační
přípojky pro dům č. p. 597 na p.p.č. 1255 KN, o šířce 1 m a délce 9 m, ve
prospěch každého vlastníka domu č. p. 597 na p.p.č. 1255 KN. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč;
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se .
Usnesení č. 35/2014 bylo schváleno.
7. Stanovisko k záboru ZPF v rámci tvorby ÚP Netolice
Vedoucí stavebního úřadu seznámil zastupitele s požadavkem krajského úřadu na snížení záboru
zemědělského půdního fondu, který podle navrhovaných záměrů územního plánu činí 107,78 ha.
Zastupitelé obdrželi materiál dokumentující snížení záboru ZPF o 37,81 ha, který byl zpracován po
poradě s projektantem územního plánu. Stavební úřad nedoporučuje další redukci ZPF v rámci
tvorby územního plánu a žádá v této věci o stanovisko zastupitelstva.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bylo na svém zasedání dne 26. 3. 2014 seznámeno s
redukcí zemědělského půdního fondu v rámci tvorby územního plánu Netolice
a výsledné plochy považuje za důležité pro urbanistický rozvoj města.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se .
Usnesení č. 36/2014 bylo schváleno.
8. Různé
Mgr. Jaroslav Pešek upozorňuje na opadávající zdivo hřbitovní stěny. Dále upozorňuje na potřebu
průklestu aleje stromů podél hřbitovní zdi, aby bylo zabráněno zranění osob nebo poškození majetku
padajícími suchými větvemi. Dále požaduje průklest náletu na Žebrácké cestě v zatáčce u vodárny.
Požaduje informaci o krádeži měděného plechu ze střechy smuteční síně. Uběhla lhůta pro sdělení
stanoviska k realizaci marketu. Dále vznesl dotaz ke zpřístupnění cesty do zahrádkářské kolonie Na
Jáně, která je vymletá a nedá se projít.
Starosta uvedl, že Technické služby zajistí opravu odpadlé omítky na bráně hřbitova. Ke krádeži
plechu uvedl, že zbývající
část
měděného plechu bude odstraněna a nahrazena jinou
z pozinkovaného plechu nebo plastu, v současné době se čeká na podání cenové nabídky. Krádež
vyšetřuje policie. Ve věci marketu byl pan Crha požádán o osobní setkání, zatím se nedostavil.
Ing. Jitka Maroušková upozorňuje na stav kálečky na Mnichu.
Starosta uvedl, že kálečka bude uvedena do pořádku.
Ing. Vojtěch Švec navrhuje využít bývalé sportovní zázemí na škvárovém hřišti na sociální zázemí
pro dětské hřiště a pro zamýšlený rekreační park v místě škvárového hřiště.
Starosta k návrhu uvedl, že je tam narušená statika a jedná se o černou stavbu, uvažuje se o její
odstranění. Ing. Miroslav Dvořák dodává, že rekonstrukce bývalých fotbalových kabin by byla
dražší než realizace nových toalet.
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Jiří Vokatý upozorňuje na nebezpečí pádu suchých větví na hrázi u Mnichu u rybářské stodoly a u
garáží.
Starosta uvedl, že věcí se bude zabývat odbor HŽP.
Další připomínky nebyly vzneseny.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 18,40 minut.

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Karel Pižl

………………………………. Dne …………………….

Ing. Jitka Maroušková ………………………………. Dne …………………….

Starosta města
Oldřich Petrášek

…………………………………. Dne ………………………
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