Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice
Zápis ze zasedání
Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 9. 12. 2013 od 17 hodin
Usnesení č 95 - 108/2013
Zasedání Zastupitelstva města Netolice bylo zahájeno v 17,00 hodin tajemníkem úřadu Ing. Petrem Kotrbou. Tajemník omluvil
nepřítomnost starosty i místostarosty města a navrhl, aby zasedání zastupitelstva řídil Mgr. Karel Pižl. Zastupitelé o návrhu
hlasovali takto: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1. Návrh byl schválen.
Dále je omluvena Mgr. Martina Martanová.
Přítomno je 12 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů zápisu
Mgr. Karel Pižl určil za ověřovatele zápisu Bc. Františka Skláře a Helenu Matějekovou.
Volba návrhové komise
Mgr. Karel Pižl navrhl za členy návrhové Ing. Miroslava Dvořáka, Ing. Ondřeje Hondlíka a Mgr. Jaroslava Peška.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1
Návrh byl schválen.
Schválení programu:
Předsedající přednesl návrh na změnu pořadí programu – jako druhý bod projednat cenu vodného a stočného na rok 2014.
Program
1. Kontrola usnesení
2. Vodné stočné na rok 2014
3. Cyklostezka a vodovod Netolice - Kratochvíle - výběrové řízení, pokračování
4. Rozpočtové opatření
5. Rozpočtové provizorium
6. Pověření rady k rozpočtovým opatřením do 31.12. 2013
7. Rozpočtový záměr na rok 2014
8. Prodeje pozemků, nemovitostí a věcná břemena
a) Záměr prodeje - kulturní dům
b) Záměr prodeje pozemku Horánek – p. Hondlík
c) Záměr prodeje pozemku Horánek – p. Mužík
d) Věcné břemeno plyn. přípojky - č.p.571, 572
e) Věcné břemeno kabel NN E.ON - p. Čapková
9. Zpráva kontrolního výboru za rok 2013
10. Kalendář jednání zastupitelstva v roce 2014
11. Různé
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 95/2013 bylo schváleno.
1. Kontrola usnesení
Předsedající vyzval zastupitele k hlasování o kontrole plnění usnesení, neboť k bodu nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9. 12. 2013 a souhlasí
s vyřazením splněných bodů z dalšího sledování.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 96/2013 bylo schváleno.
3. Vodné, stočné na rok 2013
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Mgr. Karel Pižl přivítal na zasedání zástupce a.s. ČeVak ekonomku p. Součkovou a Ing. Ježíka. P. Součková k navržené
ceně vody uvedla, že vodné se pro rok 2014 zvyšuje o 56 haléřů, stočné o 4,73 Kč a je ovlivněno zvýšením ceny vody
Vodárenským svazem. Na ceně stočného se především podílí navýšení nájemného dle plánu obnovy o 411.000 Kč.
Paušální složka vody pro rok 2014 zůstává stejná jako v roce 2013.
Diskuze:
Mgr. Pešek požádal o vysvětlení toho, že část odebrané vody používá např. na zalévání zahrady, tudíž, tato voda
neodchází do kanalizace, přesto je do stočného započítána. Zda se u ceny vody bude měnit výše DPH.
P. Součková uvedla, že toto nastavení je dané zákonem, tzn. při vyúčtování se množství odebrané vody rovná množství
vody ve stočném. Dále uvedla, že se neví výše DPH. Proto je cena vody schvalována vždy bez DPH, která se připočítává
až na konci kalkulace.
Další připomínky nebyly vzneseny. Předsedající poděkoval zástupcům ČeVaKu a přednesl návrh usnesení:
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje cenu vodného a stočného s platností od 1. 1. 2014 takto:
Pohyblivá složka vodného

bez DPH 43,80
S DPH

Kč/m3
50,37

Kč/m3

bez DPH 32,39
Kč/m3
S DPH
37,25
Celkem vodné a stočné bez DPH
76,19
Kč/m3
Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty průtokového vodoměru
(bez DPH)
Pohyblivá složka stočného

vodoměry
Kapacita
skupina
vodoměru
(m3/h)
1
do 2,5
2
do 6
3
do 10
4
do 15
Pevná složka stočného z jiných zdrojů

Kč/m3

pevné složky (Kč/rok)
z vodného

ze stočného

572
255
1.943
704
4.319
1.413
8.296
2.521
bez DPH 2,11
Kč/m3
S DPH
2,42
Cena stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů ( srážkové vody, studna ):
Cena za 1m3 34,50 Kč (bez DPH)

celkem
827
2.647
5.732
10.817
Kč/m3

V kalkulaci je uváděna stávající platná sazba DPH – 15%
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 3.
Usnesení č. 97/2013 bylo schváleno.
2. Cyklostezka a vodovod Netolice-Kratochvíle, výběrové řízení, pokračování
Tajemník zrekapituloval dosavadní průběh výběrových řízení.
Akce vodovod Netolice-Kratochvíle: obchodní firma ZVÁNOVEC a.s. a REKON INSTA spol. s r.o. nesplnily podmínky
stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci a zadavateli nedoručili ve stanovené lhůtě písemné vysvětlení.
Nejvhodnější nabídku předložila obchodní firma MOBIKO plus a.s. Valašské Meziříčí, která obsahuje nejnižší nabídkovou
cenu a splnila veškeré podmínky soutěže.
Akce cyklostezka Netolice-Kratochvíle: nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky předložila společnosti HOCHTIEF CZ
a.s. Praha.
Následující den bude zúčastněným obchodním firmám zasláno oznámení o výsledku výběrových řízení. Poté běží 10 denní
lhůta pro prodání námitky. Nebudou-li námitky podány, bude do 15 dnů s vítěznou firmou uzavřena smlouva o dílo.
Tajemník dále uvedl, že byla snaha o to, aby průběh staveb na sebe navazoval. Následujícím krokem po podpisu smluv
bude přepracování harmonogramu prací s jejich zahájením v březnu-dubnu 2014, to vše ve vazbě na podmínky dotačních
titulů.
Tajemník předložil zastupitelům návrh, aby případné dodatky ke smlouvě o dílo se zhotovitelem projednala a schvalovala
rada města.

2

Bc. František Sklář – uvedl, že neobdržel návrh smluv o dílo.
Ing. Kotrba - návrh smluv o dílo byl schválen radou města spolu se zadávací dokumentací tak, jak jí zastupitelstvo uložilo a
byl veřejně dostupný na webových stránkách města, nicméně bude spolu se zápisem zastupitelům zaslán.
Ing. Miroslav Dvořák – navrhuje další průběh zakázek ponechat v kompetenci zastupitelstva, s čímž zastupitelé souhlasili.
Mgr. Karel Pižl vyzval zastupitele k hlasování o návrhu usnesení:
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje, že Město Netolice jako zadavatel rozhodl dle § 76 odst.6 zákona
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, o vyloučení společností REKON INSTA spol.s r.o.,
Mládežnická 3061/6, 106 00 Praha 10 Záběhlice ( IČ : 60070897 ) a společnosti ZVÁNOVEC a.s.,
Rudolfovská tř.597, 370 01 České Budějovice ( IČ : 26026279 ) z účasti v zadání veřejné zakázky „Netolice –
Velký Bor, přeložka vodovodu – 1.etapa“ z důvodu nesplnění podmínek zadavatele veřejné zakázky.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 98/2013 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje, že Město Netolice jako zadavatel rozhodl dle § 81 odst. (1), písm.
b) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, že nejvhodnější nabídku na realizaci
veřejné zakázky „Netolice – Velký Bor, přeložka vodovodu – 1.etapa“ předložila společnost MOBIKO Plus
a.s., Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou, ( IČ : 26788675 ). Zastupitelstvo města
zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem následně po marném uplynutí
lhůty k podání případných námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1
Usnesení č. 99/2013 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje, že Město Netolice jako zadavatel rozhodl dle § 81 odst. (1), písm.
b) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, že nejvhodnější nabídku na realizaci
veřejné zakázky „Úsek cyklostezky mezi městem Netolice a státním zámkem Kratochvíle“ předložila
společnost HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 ( IČ : 46678468 ). Zastupitelstvo města
zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem následně po marném uplynutí
lhůty k podání případných námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1
Usnesení č. 100/2013 bylo schváleno
4. Rozpočtové opatření
Předsedkyně finančního výboru Helena Matějeková uvedla, že finanční výbor doporučuje schválení rozpočtové opatření č.
4/2013.
Mgr. Jaroslav Pešek vyjádřil nespokojenost s tím, že nájemcům nebytových prostor je odpuštěna inflace, ale nájemníkům
v panelácích není odpuštěna.
Ing. Dvořák uvedl, že rada akceptovala závěr kontrolního výboru pro stanovování nájmů nebytových prostor a tento bude
v dalších jednání radou respektován.
Ing.Petr Kotrba doplnil, že pronájem bytových prostor nebyl předmětem kontroly výboru a v nájemních smlouvách na byty
inflační doložka stanovena není. Nájem bytových prostor není již minimálně druhým rokem z rozhodnutí rady města
navyšován právě s ohledem na nepříznivý vývoj ekonomiky a její dopady na občany.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 dle přílohy a pověřuje ekonomku
provést rozpočtové změny v účetnictví.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 101/2013 bylo schváleno.
5. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014
Ekonomka Ing. Pavla Plojharová uvedla, že do doby schválení rozpočtu na rok 2014 se ekonomika řídí podle pravidel
rozpočtového provizoria, která jsou zastupitelům předložena.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 102/2013 bylo schváleno.
6. Pověření rady města k rozpočtovým opatřením do 31. 12. 2013
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice pověřuje Radu města Netolice k provedení rozpočtových změn, které
nastanou po 9. 12. 2013 do 31. 12. 2013. v příjmech a ve výdajích.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 103/2013 bylo schváleno.
7. Rozpočtový záměr na rok 2014
Ekonomka uvedla, že příjmy rozpočtu jsou 41.431.900 Kč, výdaje činí 38.268.900 Kč + splátka úvěru VKV 2.667.000 Kč,
splátka úvěru 16 b.j. 450.000 a splátka Jihočeskému vodárenskému svazu 46.000 Kč. Rozpočtový záměr bude zveřejněn
po dobu 15 dnů. Poté bude předložen na lednovém zasedání zastupitelstvu města ke schválení.
Helena Matějeková za finanční výbor uvedla, že se podařilo sestavit rozpočet vyrovnaný. Rozpočet byl navýšen mateřské
škole a základní škole na opravu střechy pavilonu. Naopak byl snížen SDH, který však letos získal dotaci z peněz na
likvidaci škod po povodních 2013. Z této dotace bude realizován nákup potřebných věci, který měl být financován z rozpočtu
r. 2014.
8. Prodeje pozemků, nemovitostí a věcná břemena
a) Záměr prodeje – kulturní dům
Záměr prodeje kulturního domu byl zveřejněn na webových stránkách města i na úřední desce, na nabídku jeho prodeje
nereagoval žádný zájemce. Pan Petr Hošťálek uvedl, že současná cena je pro něj vysoká, ale jeho zájem o objekt stále trvá.
V diskuzi zazněly tyto názory:
Mgr. Jaroslav Pešek uvedl, že na kulturní dům již byla sleva 20 % a nyní se o další 20% slevě uvažuje a v radě byla další
sleva 250 tis.Kč.
Ing. Miroslav Dvořák uvedl, že do rady chodí a že žádná sleva radou nebyla projednávána.
Mgr. Jaroslav Pešek – nejprve se udělal odhad na likvidaci kulturního domu, pak se udělal odhad na prodej – to jsou
náklady, které jdou z rozpočtu města. Další pomníček je hotel Beseda.
Tajemník dodal, že odhad na likvidaci kulturního domu byl zdarma.
Mgr. Karel Pižl – vyzval Mgr. J. Peška k podání návrhu na řešení využití kulturního domu. K připomínce o hotelu Beseda
dodal, že objekt měl propadlé stropy a nechali jej zchátrat komunisti a Jednota. Současný majitel objekt koupil za milion
korun a zachránil jej před zřícením.
Ing. Miroslav Dvořák uvedl, že Petr Hošťálek dostal nabídku realizace svého projektu ve městech Písek, Třeboň a Tábor.
Ing. Vojtěch Švec – vyzval zastupitele, aby se chopili nabízející se příležitosti a aby vyjádřili své názory na využití objektu.
Bc. František Sklář navrhuje snížit cenu o dalších 20 % a na pracovní schůzce zastupitelů projednat akceptovatelnou
prodejní cenu objektu.
Ing. Miroslav Dvořák apeloval na zastupitele, aby při hlasování možnost zdržet se hlasování využívali jen
v opodstatněných případech, tedy aby jasně vyjádřili a odůvodnili své rozhodnutí.
Helena Matějeková vznesla návrh na snížení ceny o dalších 15 %, což je cca 473.000 Kč.
Mgr. Karel Pižl vyzval zastupitele k hlasování o návrhu Heleny Matějekové.
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 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4.772.530,- Kč Kč sníženou o 35 % a to
k účelu založení a následného zajištění provozu Muzea techniky Netolice.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 1 Zdržel se 0
Usnesení č. 104/2013 bylo schváleno.
b) Záměr prodeje pozemku – O. Hondlík
Věc je předkládána na základě žádosti p. Ondřeje Hondlíka a Zlaty Plouharové a jde o nezainvestované stavební parcely
v lokalitě Na Bahnech. Pozemky se zčásti nacházejí v ochranném pásmu VN, nejsou k nim dovedeny žádné sítě ani
komunikace. Kanalizace je samospádem zřejmě neřešitelná, Komunikaci navrhuje žadatel zbudovat na vlastní náklady.
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Ke stanovení kupní ceny není v poslední době relevantní vzor. Sousední parcely, ale zainventované se před cca 10-ti lety
prodávaly za 250 – 350 Kč/m2.
Zastupitelé se shodli na tom, že o ceně pozemků se bude jednat na dalším zasedání zastupitelstva s ohledem na počtu
zájemců.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a. schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 2113 KN o výměře 870 m2 a p.p.č. 2111/6 o
výměře 793 m2 v obci a k.ú. Netolice
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zveřejnit záměr prodeje.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1
Usnesení č. 105/2013 bylo schváleno.
c) Záměr prodeje pozemku – M. Mužík
Ing. Jindřich Vaníček k věci uvedl, že je předkládána na základě žádosti p. Miroslava Mužíka a jde o zainvestované části
stavebních parcel v lokalitě Na Horánku. Jedná se o pozemek bývalé PK cesty nacházející se mezi pozemky Kulišů a
Pavličíků. Žadatel kupuje od Kulišů parcelu navazující na jeho nemovitost. Je možné, že obdobné žádosti podají i sousedé
vedle zbývající části pozemku. Ke stanovení kupní ceny není v poslední době relevantní vzor. Podobné zainvestované
parcely, se před cca 10-ti lety prodávaly za 250 – 350 Kč/m2. Podíly parcel v Bavorovské ulici byly prodávány za 100 Kč/m2.
Jedná se o malý samostatně nevyužitelný pozemek a je třeba vzít v úvahu návaznost na sousední pozemky. Ing. Vaníček
dodal, že žadatel si objednal geometrické zaměření pozemků, jež hodlá koupit od Kulišů a projednávaný pozemek by byl
zaměřen v rámci jedné objednávky.
Zastupitelstvo odkládá projednání žádosti pana Miroslava Mužíka o zveřejnění záměru prodeje pozemku části p.p.č. 1755/1
d3 PK o výměře 328 m2 v obci a k.ú. Netolice do doby dořešení vlastnických práv okolních pozemků.
d) Věcné břemeno plynové přípojky – č.p. 571, 572
Věc je předkládána na základě žádosti Společenství pro dům 571 a 572 zastoupeným předsedou Janem Homutem, jde o
nové přípojky k domům č.p. 571 a 572 ulici 9.května.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice
a. schvaluje budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se Společenstvím pro dům
č.p. 571 a 572 v Netolicích, 9.května 571, 384 11 Netolice, zastoupeným předsedou Janem
Homutem a členkou výboru Janou Faltejskovou, na části p.p.č. KN 1051/1 a části p.p.č. PK 29 d2
(KN 1100) v obci a k.ú. Netolice. Věcné břemeno spočívá v umístění 2 ks plynovodních přípojek
pro domy č.p.571 a 572 na p.p.č. 1051/6 KN a 1051/5 KN, o šířce 1 m a délce 6 m a o šířce 1 m a
délce 13 m , ve prospěch každého vlastníka domů č.p.571 a 572, na p.p.č. 1051/6 a 1051/5 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 0.
Usnesení č. 106/2013 bylo schváleno
e) Věcné břemeno kabel NN E.ON – p. Čapková
Věc je předkládána na základě žádosti Energosítě Prachatice a jde o kabel NN k zahrádce pod hřbitovem.
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 –
p.Čapková: kNN příp.parc. 3000/28“ na pozemku p.č. KN 3000/1 v obci a k.ú. Netolice, věcné
břemeno spočívá ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – umístění zemního
kabelu NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 1600,- Kč plus DPH
b. za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 107/2013 bylo schváleno.
9. Zpráva kontrolního výboru za rok 2013
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Předseda kontrolního výboru pan Milan Brom komentoval zprávy kontrolního výboru:
Podeřišťský potok – kabelové vedení veřejného osvětlení – nebyla vyhotovena smlouva o dílo.
Ing. Vaníček - dotace byla řešena dle pokynů MAS Netolicko-Blanský les, proběhlou kontrolou poskytovatele dotace nebyly
zjištěny závady.
Tajemník – upozornil na skutečnost, že závěr kontrolního výboru může být při zpětném hodnocení akce poněkud matoucí,
protože konstatuje rozpor se zákonem o zadávání veřejných zakázek z důvodů, které s tímto buď v rozporu nejsou nebo ani
být nemohou, neb jím nejsou vůbec řešeny.
Helena Matějeková – finanční výbor již dříve upozorňoval, že by se akce nad 100 tis. Kč měly řešit ne objednávkou ale
smlouvou o dílo.
Kontrola smluv na pronájem nebytových prostor – k prominutí inflace je připomínka, že měla být prominuta všem
nájemcům.
Sportovní hala – rekonstrukce tribuny – I. etapa - na práce uvedené v dodatku č 1 ke smlouvě o dílo mělo být vyhlášeno
výběrové řízení.
Ing. Miroslav Dvořák žádá, aby byla změněna interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek tak, že rozhodovací
pravomoc bude přenesena na zastupitelstvo města.
Bc. František Sklář navrhl, aby se v obdobných případech z dotace financovala pouze vysoutěžená cena a zbytek dotace
byl vrácen.
Tajemník uvedl, že s poskytovatelem dotace byla změna v rozsahu zadání projektu předem konzultována a odsouhlasena.
I v tomto případě nebyl zákon o zadávání veřejných zakázek porušen ač je to bez dalších argumentů v zápise kontrolního
výboru konstatováno, což může být pro nezúčastněné strany matoucí. Dále uvedl, že zpracuje obecné smluvní podmínky
pro výběrová řízení, podle nichž bude město nadále postupovat. Materiál bude předložen zastupitelstvu ke schválení.
Ing. Jitka Maroušková se dotázala, zda někdo kontroloval provedené práce na tribuně sportovní haly.
Tajemník uvedl, že při předání stavby byly zjištěny nedostatky k jejichž odstranění byl stanoven termín.
Zastupitelstvo města Netolice vzalo zprávu kontrolního výboru za rok 2013 na vědomí.
10. Kalendář jednání zastupitelstva v roce 2011
Mgr. Karel Pižl uvedl, že zasedání zastupitelstva města budou v roce 2014 probíhat dle předloženého kalendáře, stanovené
termíny jsou středy a čas je v 17 hodin. Případné výjimky budou včas oznámeny
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje předložený kalendář zasedání zastupitelstva města pro rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 108/2013 bylo schváleno.
11. Různé
Mgr. Jaroslav Pešek – kdy skončí oprava komunikace na Horánek, kdo bude zajišťovat údržbu komunikací ve městě. Kdy
se budou rušit Technické služby. V Technických službách se budou rušit pracovní místa.
Ing. Jindřich Vaníček – bude-li splněno vše, co je dohodnuto, bude oprava cesty na Horánek skončena ve středu 11. 12.
2013. Údržbu komunikací zajistí Technické služby a pracovní skupina města.
Tajemník – v současné době připravuje pro radu materiál rekapitulující činnosti poskytované Technickými službami a
pracovní skupinou města. Ten se stane podkladem pro jednání rady města jak reagovat na skutečnost, že z rozhodnutí
zastupitelstva města byla zásadním způsobem redukována hospodářská činnost městské společnosti, zejména v oblasti
bytového a tepelného hospodářství, jež ve svém důsledku vede mimo jiné i k nutnosti snižovat počet zaměstnanců
společnosti a vyhodnotit situaci, zda tato nezakládá důvod ke změně organizační struktury celé společnosti.
Další připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající Mgr. Karel Pižl poděkoval všem za účast na zasedání a popřál pokojné Vánoce a hodně zdaru v novém roce.
Zasedání bylo ukončeno v 19,30 hodin.
Zapsala: Iveta Slavíková
Ověřovatelé zápisu:
Bc. František Sklář
Helena Matějeková
Mgr. Karel Pižl
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