Zápis z pátého zasedání
zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 11.04.2011 od 15.30 hod.
v sále MěKS Vimperk
Přítomni:

Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar
Rückerová, Mgr. Karel Střeleček, Ing. Jaroslav Zámečník, František Řehoř,
Mgr. Josef Bejček, Mgr. Jan Líkař, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová,
MVDr. Šárka Janásková, Ing. Jiří Cais, Ing. Petr Bednarčík

Omluveni:

Ing. Emil Janda, Mgr. Roman Hajník, Stanislav Hlava

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej pozemků zastavěných stavbou rodinného domu u knihovny - ulice
Nádražní
b) Prodej bytových jednotek č. 42/3, 42/5, 42/7 – ulice Svornosti
c) Budoucí prodej stavby garáží s parcelou KN st. č. 2522/36 a manipulační
plochou v k. ú. Vimperk U Sloupů – ALVEPAL s. r. o.
d) Nová nabídka na prodej podílů 1/117 pozemků KN č. 947 a KN č. 890/2 v k. ú.
Boubská
e) Nabídka prodeje domu čp. 23 v osadě Boubská (prodejna Jednoty),
případně žádost o odkoupení parcel kolem budovy v k. ú. Boubská
f) Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny –
pozemky a stavba v majetku ŘSaD ČR
g) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
4. Návrh rozpočtových opatření na rok 2011
5. Vyvolané investiční akce na rok 2011
6. Příspěvky města Vimperk v rámci Programu regenerace MPZ Vimperk na rok 2011
7. Poskytnutí finančního příspěvku z prostředků města Vimperk Oblastní charitě Vimperk
8. Finanční zabezpečení krizových opatření
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
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Bod č. 1
Zahájení, volba volební a návrhové komise
Návrhy na úpravu programu:
doplnění bodu 3f) okružní křižovatka na silnici II/145
doplnění bodu 3h) sdělení ÚSZVM – pozemky v k.ú. Hrabice
doplněn bod R1) dopis JUDr. Kochtové v zastoupení J. Hanžla
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Dvořák).
Návrh jako celek byl schválen.
Starosta upozornil, že jednání zastupitelstva města je nahráváno.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček
Volební a návrhová komise: Ing. Jiří Cais, Věra Vávrová, František Řehoř
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Řehoř).

Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy:

-

zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 07.03.2011

Usnesení č. 105
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 07.03.2011 a bere
na vědomí činnost rady města v období od 14.03.2011 do 04.04.2011.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

Bod č. 3
Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej pozemků zastavěných stavbou rodinného domu u knihovny – ul. Nádražní
Přílohy:

-

kopie zveřejněného záměru č. 19/10/11, ze dne 14.03.2011, kopie
kolaudačního rozhodnutí, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 106
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
a k.ú. Vimperk, na listu vlastnickém 10001 pro město Vimperk, tam označené jako
parcely katastru nemovitostí KN č. 1007/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29
m2, KN č. 1007/15 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2 a parcela KN č. 1007/1
- zahrada, její část dle geometrického plánu č. 1627-163/2006 označená jako parcela
č. 1007/1 o nové výměře 1128 m2, do podílového spoluvlastnictví a, za cenu v místě a
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čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 434.180,- Kč. Kupní cena
bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím
obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené
městem na zaměření a ocenění pozemků ve výši 8.411,-Kč. Kupující dále uhradí
náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného Katastrálního pracoviště tj.
poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2011
b) Prodej bytových jednotek č. 42/3, 42/5, 42/7 – ulice Svornosti
Přílohy:

-

odstoupení od nabídky kopie zveřejněného záměru č. 17/8/11, návrh odboru
HB

Usnesení č. 107
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat bytovou jednotku č. 42/3 (2+1 o velikosti 73,1 m2
včetně příslušenství) v bytovém domě čp. 42 v ulici Svornosti a podíl 668/5208 na
společných částech domu a pozemku pod stavbou tj. parcele KN č. 8/1 o výměře 244
m2 v k.ú. Vimperk, za nejvýše nabídnutou kupní cenu tj. 257.000,-KčKupní cena bude
splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem.
Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného
katastrálního pracoviště tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk na listech
vlastnictví č. 2983 a č. 2984. Uzavřením kupní smlouvy na kupující přechází ze zákona
i stávající nájemní smlouva k uvedené bytové jednotce. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2011

Usnesení č. 108
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat bytovou jednotku č. 42/5 (1+1 o velikosti 42,4 m2
včetně příslušenství) v bytovém domě čp. 42 v ulici Svornosti a podíl 395/5208 na
společných částech domu a pozemku pod stavbou tj. parcele KN č. 8/1 o výměře 244
m2 v k.ú. Vimperk, za nejvýše nabídnutou kupní cenu tj. 161.000,-Kč. Kupní cena bude
splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem.
Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného
katastrálního pracoviště tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk na listech
vlastnictví č. 2983 a č. 2984. Uzavřením kupní smlouvy na kupujícího přechází ze
zákona i stávající nájemní smlouva k uvedené bytové jednotce. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2011
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Usnesení č. 109
Zastupitelstvo města rozhodlo opakovaně zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky
č. 42/7 (1+1 o velikosti 36,2 m2 a 2,4 m2 příslušenství) v bytovém domě čp. 42 v ulici
Svornosti a dále podílu 362/5208 na společných částech domu a pozemku pod
stavbou tj. parcele KN č. 8/1 o výměře 244 m2 v k.ú. Vimperk, za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 251.699,-Kč, která je požadována jako
minimální dle dosavadních podmínek uvedených v záměru č. 17/8/11.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2011
c) Budoucí prodej stavby garáží s parcelou KN st. č. 2522/36 a manipulační plochou
v k.ú. Vimperk U Sloupů – Alvepal s.r.o.
Přílohy:

-

kopie zveřejněného záměru č. 14/6/11, žádost spol. Alvepal s.r.o. ze dne
21.03.2011, snímek mapy se zákresem, budoucí kupní smlouva ze dne
16.03.2010, návrh nové budoucí kupní smlouvy, návrh odboru HB

Usnesení č. 110
Zastupitelstvo města rozhodlo odstoupit dle čl. VI. od smlouvy o smlouvě budoucí
kupní uzavřené dne 16.3.2010 se společností ALVEPAL s.r.o., se sídlem Bořivojova 35,
Praha 3 – Žižkov z důvodu naplnění podmínek v ní uvedených tj. ukončení nájemního
vztahu k nemovitostem části objektu budovy garáží postavené na parcele KN st. č.
2522/35 s pozemkem pod budovou, tj. částí parcely KN st. č. 2522/35, částí parcely
sloužící jako manipulační plocha s veškerými povrchovými úpravami, KN č. 2522/62,
částí parcely KN č. 2522/98 a parcely KN č. 2522/24 v k.ú. Vimperk.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2011

Usnesení č. 111
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí kupní týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu
kasáren U Sloupů dle zákresu v katastrální mapě, to jest:
- objekt budovy bez čp./če. - garáží postavené na parcele KN st. č. 2522/36. Objekt
bude prodán s pozemkem pod budovou, tj. parcelou KN st. č. 2522/36 o výměře 488
m2,
- část parcely sloužící jako manipulační plocha s veškerými povrchovými úpravami KN
č. 2522/62, dle nového geodetického zaměření označená jako parc. č. 2522/146 o
výměře 1577 m2.
Celková pevná cena nemovitostí byla stanovena na základě znaleckých posudků ve
výši 909.610,- Kč. Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou kupní cenu nemovitostí
před uzavřením kupní smlouvy. Kupující dále uhradí veškeré náklady spočívající
v nákladech na geometrické plány a znalecké posudky, dále pak správní poplatek
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Pro
zajištění práva přístupu, vedení a údržby inženýrských sítí tj. vodovodního řadu v nově
vzniklé parcele č. 2522/146 v k.ú. Vimperk bude zřízeno pro město Vimperk v rozsahu
dle geometrického plánu č. 1989-17/2011 věcné břemeno, jehož hodnota bude
promítnuta následně v kupní ceně. Smlouva bude uzavřena se společností ALVEPAL
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s.r.o., se sídlem Bořivojova 35, Praha 3 – Žižkov, na dobu určitou dva roky od
účinnosti uzavřené nájemní smlouvy. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2011
d) Nová nabídka na prodej podílů 1/117 pozemků KN č. 947 a KN č. 890/2 v k.ú.
Boubská – Jaroslav Kroužek
Přílohy:

-

nová nabídka ze dne 22.03.2011, snímek mapy se zákresem, tabulka
vlastnictví pozemků, návrh odboru HB

Usnesení č. 112
Zastupitelstvo města mění své usnesení č. 98 ze dne 7.3.2011 tak, že rozhodlo
přijmout nabídku a odkoupit podíl 1/216 parcely PK č. 895/5 o celkové výměře 1265
m2, podíl 1/117 parcely KN č. 947 o celkové výměře 1101 m2 a podíl 1/117 parcely KN
č. 890/2 o celkové výměře 979 m2 vše v k.ú. Boubská do vlastnictví města Vimperk za
nabízenou celkovou kupní cenu ve výši 100,-Kč s tím, že město Vimperk uhradí i
veškeré náklady spojené s převodem podílů pozemků tj. vypracování znaleckého
posudku a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 11 pro, 1 proti (Bejček), 2 se zdrželi (Janásková, Líkař). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2011
e) Nabídka prodeje domu čp. 23 v osadě Boubská (prodejna Jednoty), případně žádost
o odkoupení parcel kolem budovy v k.ú. Boubská
Přílohy:

-

nabídka a sdělení Jednoty s.d. Vimperk ze dne 24.03.2011, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 113
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřijmout nabídku společnosti Jednota, spotřební
družstvo ve Vimperku, se sídlem 1. máje 200, Vimperk, na odkoupení budovy čp. 23
včetně parcely pod stavbou KN st. č. 182 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204
m2 v k.ú. Boubská do vlastnictví města Vimperk za nabízenou kupní cenu ve výši
990.000,-Kč, z důvodu nevyužitelnosti nabízených nemovitostí pro město Vimperk.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2011
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Usnesení č. 114
Zastupitelstvo města rozhodlo nakládat s parcelami KN č. 168/1, KN č. 168/3 a dále
parcelou KN č. 168/2 (resp. PK č. 168, PK č. 931/1 díl 1 a PK č. 942 díl 2) vše v k.ú.
Boubská ve smyslu prodeje jejich částí dle předloženého návrhu a pověřuje odbor
hospodářský a bytový přípravou podkladů pro realizaci prodeje (tj. zajištění
geodetického dělení a ocenění pozemků).
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2011
f) Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny – pozemky a stavba
v majetku ŘSaD ČR + Doplnění bodu 3 f) okružní křižovatka na silnici II/145 ve
Vimperku, Lidl a Penny – souhlas se stavbou, zábor pozemků.
Přílohy:

-

snímek KM se zákresem, koordinační situace stavby

Usnesení č. 115
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města a vedoucího odboru hospodářského
a bytového MěÚ Vimperk jednáním s vlastníkem pozemků PK st.č. 460 o výměře 32
m2, PK č. 2039 díl 2 o výměře 2835 m2 a stavby mostu přes Pravětínský potok vše
v k.ú. Vimperk tj. s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o možnostech převodu uvedených
nemovitostí do vlastnictví města Vimperk, z důvodu jejich zásahu do připravované
stavby „Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny“.
Hlasování: 13 pro, chybí Zámečník. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2011

Usnesení č. 116
Zastupitelstvo města v zastoupení vlastníka pozemků vedených jako parcely KN č. 954
(resp. PK č. 670/6, PK č. 2039 díl 4), KN č. 972/5, KN č. 972/7, KN č. 976/1, KN č. 980/1,
KN č. 980/2, KN č. 980/3 (resp. PK č. 717/1 díl 5, PK st. 277/2 díl 3), KN č. 981/1 (resp.
PK č. 717/1 díl 7), KN č. 981/21, KN č. 1034, KN č. 1108/1 (resp. PK č. 717/1 díl 2) a KN
č. 1108/2 (resp. PK č. 717/1 díl 3) vše v k. ú. Vimperk, souhlasí s vydáním územního
rozhodnutí a s umístěním stavby „Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl
a Penny“ na těchto pozemcích dle předloženého návrhu záborového elaborátu
zpracovaného společností Valbek, s. r. o. v dubnu 2011.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2011
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g) Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
Přílohy:

-

žádost ze dne 21.02. 2011, rekapitulace pohledávek, návrh odboru HB

Usnesení č. 117
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti, o souhlas s úhradou dluhu na
nájemném roku 2009 a 2010 a vyúčtování služeb roku 2008 a 2009, který vznikl na
obytné místnosti v ulici Pivovarská 322 ve Vimperku ve výši 33.710,- Kč (dluh k 22. 2.
2011) dle dohody o splátkách ve výši 1 000,- Kč měsíčně.
Hlasování: 13 pro, chybí Bejček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2011
h) Žádost města Vimperk o převod nemovitostí v k.ú. Hrabice – čerpací stanice
splaškových vod – sdělení ÚZSVM – změna kupní ceny
Přílohy:

-

snímek mapy se zákresem, sdělení ÚZSVM

Usnesení č. 118
Zastupitelstvo města souhlasí se stanovenou výší kupní ceny tj. 40.520,- Kč
a nájemným do doby prodeje ve výši 18,- Kč/m2/rok za převod pozemku KN č. 22/3 –
ostatní plocha o výměře 473 m2 v k.ú. Hrabice z majetku České republiky, Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Vimperk.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 13 pro, chybí Střeleček. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2011

Návrh Dvořáka:
Usnesení č. 119
Zastupitelstvo města rozhodlo projednat nejdříve bod „Vyvolané investiční akce na
rok 2011“ a následně bod „Návrh rozpočtových opatření na rok 2011“.
Hlasování: 13 pro, chybí Střeleček. Návrh byl přijat.
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Bod č. 5
Vyvolané investiční akce na rok 2011
Přílohy:

-

materiál odboru IÚ

Usnesení č. 121
Zastupitelstvo města rozhodlo zařadit do plánu investic na rok 2011 – Vimperk, ul. Nad
Stadionem – obnova komunikace, obnova vodovou a kanalizačního sběrače v ul.
Žižkova po povodni 2009 a obnova komunikace, opěrné zdi, dešťové kanalizace a
veřejných toalet v ul. Sadová po povodni 2009.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Zámečník). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, odbor IÚ, termín do 31.05.2011

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města pověřuje starostu a odbor IÚ jednáním o investicích na rok 2011 –
obnova vodovodu a kanalizačního sběrače a povrchů komunikace v ul. Boubínská,
Brigádnická, Nerudova, Rűckerova, Tovární po povodni 2009, obnova vodovodu a
kanalizačního sběrače a povrchů komunikace v ul. Svornosti po povodni 2009, obnova
vodovodu a kanalizačního sběrače a povrchů komunikace v ul. Purkártova po povodni 2009,
obnova komunikace v ul. Pasovská, v ul. Nádražní a parkoviště v ul. Sušická po povodni
2009, Vimperk, Hrabice – náves, Vimperk, Vodník – kanalizační přípojka, VO a náhradní
akce Vimperk, Lipka – VO, Vimperk, Pravětín - VO se zhotoviteli o technickém řešení,
cenách a lhůtách splatnosti daňových dokladů – faktur s prodlouženou lhůtou splatnosti do
poloviny roku 2012 a výsledky předloží na jednání zastupitelstva města v květnu 2011.
Hlasování: 8 pro, 2 proti (Rűckerová, Dvořák), 4 se zdrželi (Zámečník, Cais, Drenčeni,
Bednarčík) Návrh nebyl přijat.

Bod č. 4
Návrh rozpočtových opatření na rok 2011
Přílohy:

-

návrh FO

Usnesení č. 120
Zastupitelstvo města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2011 dle předloženého
návrhu na celkovou částku 247.514 tis. Kč (RO č. 8 – č. 9).
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 20.04.2011
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Bod č. 6
Příspěvky města Vimperk v rámci Programu regenerace MPZ Vimperk na rok 2011
Přílohy:

-

návrh odbor IÚ

Usnesení č. 122
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozdělení získané finanční podpory MK ČR na
realizaci akcí Programu regenerace MPZ Vimperk v roce 2011 a schvaluje poskytnutí
příspěvků z rozpočtu města v následujících výších:
- Zdeněk a Marie Peškovi, Steinbrenerova 1, Vimperk:
statické zajištění bašty - 17 000,-- Kč
- Římskokatolická farnost Vimperk:
obnova oken na objektu děkanství, náměstí Svobody čp. 46, Vimperk - 30 000,-- Kč
- Římskokatolická farnost Vimperk:
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - 31.000,-- Kč
- GSI INVEST, s.r.o., Na Hroudě 3317/22, Praha:
obnova střechy nad hospodářskou částí, 1. máje čp. 103, Vimperk - 52 000,-- Kč.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.04.2011

Bod č. 7
Poskytnutí finančního příspěvku z prostředků města Vimperk Oblastní charitě Vimperk
Přílohy:

-

návrh odboru SV s přílohami

Usnesení č. 123
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 100 000,-- Kč
Oblastní charitě Vimperk na činnost Služby pro rodiny s dětmi. Příspěvek bude
poskytnut z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 30.04.2011
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Bod č. 8
Finanční zabezpečení krizových opatření
Přílohy:

-

návrh S

Usnesení č. 124
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vytvoření účelové rezervy finančních
prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků v rozpočtu ve
výši 100 000,-- Kč.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.04.2011

Bod č. 9
Různé
R1) Dopis JUDr. Pavly Kochtové v zastoupení klienta Jana Hanžla
Přílohy:
-

-

dopis ze dne 05.04.2011

Dne 13.04. proběhne zkouška vodovodu za účasti J. Hanžla, odboru IÚ, pracovníků
společnosti Čevak a právních zástupců

R2) Ústní návrh Dvořáka
Přílohy:

-

bez příloh

Usnesení č. 125
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města předložením finanční a časové rozvahy
oprav Zimního stadionu Vimperk s ohledem na možnost celoročního využití
s rekonstrukcí kabin na zimním stadionu.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Střeleček, Bednařík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 04.05.2011
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R3) Ústní návrh Vávrové
Přílohy:

-

bez příloh

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo zařadit pravidelně do programu jednání zastupitelstva města
v čase 15,00 – 15,30 prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města.
Hlasování: 4 pro (Bejček, Janásková, Vávrová, Řehoř), 9 proti, 1 se zdržel (Petrášek). Návrh
nebyl přijat.
R4) Ústní návrh Bejčka a Bednarčíka
Přílohy:

-

bez příloh

Usnesení č. 126
Zastupitelstvo města doporučuje radě města jmenovat komisi, která by se zabývala
bezpečnostní problematikou města.
Hlasování: 14 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 31.05.2011

Bod č. 10
Diskuse
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.

Bod č. 11
Závěr
Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:
Starosta města:

Renata Svobodová
Mgr. Dagmar Rűckerová
Mgr. Karel Střeleček
Ing. Bohumil Petrášek
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