Zápis z osmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 24.06.2019 od 15:30 hodin
v kulturním domě ve Výškovicích
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

MVDr. Šárka Janásková, Ing. Petr Samek, Jan Hanžl, Mgr. Dagmar Rűckerová,
Ing. Jiří Cais, Stanislav Hlava, Mgr. Zdeněk Kuncl, Martin Vališ, DiS., Lukáš
Sýs, Zdeněk Kutil, Mgr. Jana Doležalová, Ing. Jaroslava Martanová, Jiří
Formánek, JUDr. Tomáš Samek, Karel Beránek, Ing. Bohumil Petrášek
Ing. Karel Hudeček
Ing. arch. René Dlesk, PhD., městský architekt
Eva Buryanová, vedoucí Městské knihovny Vimperk

Program:
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
2. Kontrola usnesení
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Drobná směna lesních pozemků v k. ú. Vimperk - zveřejněný záměr č.
17/10/2019
b) Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 2312 v k. ú. Vimperk do vlastnictví
města Vimperk
c) Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 1824/3 a parc. č. 1824/4 v k. ú.
Vimperk do vlastnictví města Vimperk
d) Nabídka na odkoupení areálu společnosti SAK spol. s r. o. do vlastnictví města
Vimperk
4. Návrh rozpočtových opatření
5. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
6. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
7. Návrhy na poskytnutí finanční dotace na činnost sportovních klubů a oddílů v souladu
s vyhlášenou výzvou Podpora sportu 2019/1
8. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy v roce 2019 ve Vimperku
9. Návrh darovací smlouvy s Nadací Charta 77
10. Volba předsedy kontrolního výboru
11. Zpráva o činnosti Městské knihovny Vimperk za rok 2018
12. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov
13. Zápis z jednání osadního výboru Bořanovice
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr
Bod č. 1

Zahájení, volba volební a návrhové komise
Zasedání zahájila a řídila starostka města Ing. Jaroslava Martanová. Uvedla, že zastupitelstvo
města je usnášení schopné. Zapisovatelkou jednání určila R. Samohejlovou. Upozornila, že
z jednání je pořizován zvukový záznam. Dále upozornila na písemné předkládání návrhů na
usnesení. Starostka uvedla, že do programu zastupitelstva města zařadila rada města
materiály, se kterými byla seznámena na jednání dne 10.06.2019.
Úvodem starostka města představila městského architekta Ing. arch. Reného Dleska. Ten
sdělil přítomným představy o své činnosti. Jeho pracovní smlouva je uzavřena od 01.07.2019.
Návrhy na úpravu programu:
- doplnění bodu č. 3e) změna usnesení ZM č. 24 ze dne 19.11.2018 – prodej pozemku
parc. č. 65/9 v k. ú. Vimperk.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kutil). Návrh byl přijat.
Návrh Kutila
- navrhuje stáhnout projednání bodu č. 3d). Jako důvod uvádí nekompletní materiál.
Chybí znalecký posudek, vyjádření odboru VÚP. Požaduje materiál doplnit a předložit
na příští jednání zastupitelstva města.
Hlasování: 1 pro (Kutil), 12 proti, 3 se zdrželi (Sýs, Hlava, Doležalová). Návrh nebyl přijat.
Hlasování o programu jako celku: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Kutil).
Návrh jako celek byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli určeni: Jan Hanžl, Ing. Bohumil Petrášek.
Volební a návrhová komise: Ing. Petr Samek, Martin Vališ, Dis., Ing. Jiří Cais.
Hlasování: 16 pro.
Bod č. 2
Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města
Přílohy:

- zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 20.05.2019

Vyjádření k činnosti rady města v období od 13.05.2019 do 17.06.2019.
Kutil – dotaz na usnesení RM č. 489 a č. 490 ze dne 28.05.2019 – odpovídala starostka,
Samek T.
Bez dalších dotazů. Bez usnesení.
Bod č. 3
Majetkoprávní záležitosti
Celý tento blok okomentoval a vysvětlil Ing. Kalous.
a) Drobná směna lesních pozemků v k. ú. Vimperk – zveřejněný záměr č. 17/10/2019
Přílohy:

- kopie zveřejněného záměru č. 17/10/2019 – drobná směna pozemků v k. ú.
Vimperk mezi městem Vimperk a Českou republikou s právem hospodaření
s majetkem státu pro vojenské lesy a statky ČR, s. p. – snímek mapy se
zákresem pozemků, geometrický plán č. 2550-33/2019, znalecký posudek č.
005/19, návrh odboru HB

Usnesení č. 107
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 2/3
pozemků vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, zapsaných na listu
vlastnictví č. 3228, tam označených jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 2418 –
lesní pozemek o celkové výměře 2474 m2 a parc. č. 2419 – lesní pozemek o celkové
výměře 1309 m2 z majetku města Vimperk, za část parcely katastru nemovitostí parc.
č. 2511 – lesní pozemek oddělenou geometrickým plánem č. 2550-33/2019 vedenou
nově jako parc. č. 2511/2 o výměře 4177 m2 v k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 25
z majetku České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu pro Vojenské lesy
a statky ČR, s. p., se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Praha 6. Cena pozemků byla
stanovena znaleckým posudkem č. 005/19 ze dne 20.04.2019 vypracovaným Ing.
Františkem Hrůzou jako cena v místě a čase obvyklá, celkově částkou 58.007 Kč za
spoluvlastnický podíl pozemků města a částkou 96.070 Kč za pozemek Vojenských lesů
a statků ČR, s. p. Rozdíl cen směňovaných pozemků tj. 38.063 Kč uhradí město
nejpozději do 15 dnů po podpisu směnné smlouvy. Obě strany této směny uhradí každá
polovinu nákladů spojených s realizací této směny (geometrické dělení a ocenění
pozemků). Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem směnné smlouvy.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2019
b) Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 2312 v k. ú. Vimperk do vlastnictví města
Vimperk
Přílohy:

- e-mailové sdělení VLS, s. p. ze dne 10.05.2019 s návrhem kupní ceny, snímek
mapy se zákresem nabízeného pozemku (červeně) a pozemků města (modře),
výpis z katastru nemovitostí, návrh odboru HB

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo, že má zájem o odkoupení pozemku parc. č. 2312 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 2887 m2 v k. ú. Vimperk ve vlastnictví České republiky,
s právem hospodaření s majetkem státu pro Vojenské lesy a statky ČR, s. p., se sídlem Pod
Juliskou 1621/5, Praha 6 – Dejvice za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 227.140 Kč
do majetku města Vimperk a pověřuje odbor hospodářský a bytový podáním nabídky na
vypsané veřejné výběrové řízení státního podniku VLS.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 108
Zastupitelstvo města rozhodlo, že nemá zájem o odkoupení pozemku parc. č. 2312 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2887 m2 v k. ú. Vimperk ve vlastnictví
České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu pro Vojenské lesy a statky
ČR, s. p., se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Praha 6 – Dejvice za kupní cenu dle znaleckého
posudku ve výši 227.140 Kč do majetku města Vimperk.
Hlasování: 16 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2019
c) Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 1824/3 a parc. č. 1824/4 v k. ú. Vimperk
do vlastnictví města Vimperk

Přílohy:

- snímek mapy se zákresem (modře zakresleny pozemky města), vyjádření
odborů VÚP a IÚ, kopie znaleckého posudku č. 4365/2019, návrh odboru HB

Usnesení č. 109
Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit do vlastnictví města Vimperk od Ing. O. D.,
bytem Pernerova 536/61, Praha pozemky vedené v katastru nemovitostí jako parc. č.
1824/3 – orná půda o výměře 1770 m2 a parc. č. 1824/4 – orná půda o výměře 142 m2
v lokalitě Na Kalvárii zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 2871, za
dohodnutou kupní cenu ve výši 478.000 Kč (250 Kč/m2). Kupní cena bude zaplacena
převodem na účet prodávajícího nejpozději do 20 dnů po oboustranném podpisu kupní
smlouvy. Náklady spojené s převodem výše uvedených nemovitostí tj. správní poplatek
za vklad do katastru nemovitostí zaplatí město Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje
starostku města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 11 pro, 3 proti (Kutil, Doležalová, Janásková), 2 se zdrželi (Rűckerová, Sýs). Návrh
byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2019
d) Nabídka na odkoupení areálu společnosti SAK spol. s r. o. do vlastnictví města
Vimperk
Přílohy:

- znalecký posudek č. 3/2019, snímek mapy se zákresem, ortofotomapa,
územní plán Vimperk, návrh odboru HB

Usnesení č. 110
Zastupitelstvo města se seznámilo s nabídkou společnosti “SAK spol. s r. o.“, se sídlem
Sušická 613, Vimperk na odkoupení pozemků parc. č. 931/1 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 1597 m2, jejíž součástí je stavba občanské vybavenosti čp. 259, parc.
č. 931/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 284 m2, jejíž součástí je stavba výroby
bez čp./če., parc. č. 936/14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 549 m2, parc. č. 936/15
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, jejíž součástí je stavba výroby bez čp./če.,
parc. č. 936/16 – ostatní plocha, manipul. plocha o výměře 136 m2, parc. č. 936/17 –
ostatní plocha, manipul. plocha o výměře 3 m2 a parc. č. 936/18 – ostatní plocha,
manipul. plocha o výměře 3 m2 vše v k. ú. Vimperk v ulici Pražská, do vlastnictví města
Vimperk, a má zájem o odkoupení těchto nemovitostí za nabídnutou kupní cenu ve výši
7.500.000 Kč, která je nižší než cena v místě a čase obvyklá stanovená znaleckým
posudkem č. 3/2019 vypracovaným Mgr. Bc. Kozákem 11.02.2019. Zastupitelstvo města
pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou smlouvy o smlouvě budoucí kupní
a radu města jejím předložením na dalším zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: 11 pro, 3 proti (Kutil, Doležalová, Janásková), 0 se zdržel, chybí Sýs, Formánek.
Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.09.2019
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo neodkoupit dle nabídky společnosti “SAK spol. s r. o.“, se sídlem
Sušická 613, Vimperk do vlastnictví města Vimperk nemovitosti parc. č. 931/1 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 1597 m2, jejíž součástí je stavba občanské vybavenosti čp. 259,
parc. č. 931/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 284 m2, jejíž součástí je stavba výroby
bez čp./če., parc. č. 936/14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 549 m2, parc. č. 936/15 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, jejíž součástí je stavba výroby bez čp./če., parc.
č. 936/16 – ostatní plocha, manipul. plocha o výměře 136 m2, parc. č. 936/17 – ostatní plocha,

manipul. plocha o výměře 3 m2 a parc. č. 936/18 – ostatní plocha, manipul. plocha o výměře
3 m2 vše v k. ú. Vimperk v ulici Pražská, za nabízenou kupní cenu ve výši 7.500.000 Kč.
Nehlasovalo se.
e) Změna usnesení ZM č. 24 ze dne 19.11.2018 – prodej pozemku parc. č. 65/9 v k.
ú. Vimperk.
Přílohy:

- snímek mapy se zákresem, kopie geometrického plánu č. 226-188/2018

Usnesení č. 111
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit své usnesení č. 24 ze dne 19.11.2018, kterým
rozhodlo prodat geometrickým plánem č. 226-188/2018 nově vytvořenou parcelu parc.
č. 65/9 – trvalý travní porost o výměře 1459 m2 v k. ú. Hrabice tak, že tento pozemek
bude prodán do podílového spoluvlastnictví a to ideálními 2/3 panu V. R. a ideální 1/3
paní J. K., oba bytem Mírová 436, Vimperk.
Hlasování: 13 pro, chybí Kutil, Sýs, Formánek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.09.2019
Bod č. 4
Návrh rozpočtových opatření
Rozpočtová opatření předložila Ing. Janoudová.
Přílohy:

- návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2019

Usnesení č. 112
Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 4.147.515 (RO č. 25).
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Kutil, Doležalová, Janásková), chybí Sýs, Formánek,
Rűckerová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 08.07.2019
Usnesení č. 113
Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 8.368.120 (RO č. 26).
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Kutil, Doležalová, Janásková), chybí Sýs, Formánek,
Rűckerová. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 08.07.2019
Bod č. 5
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
Záležitost okomentovala Ing. Janoudová.
Přílohy:
Bez usnesení.

- Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od
08.05.2019 do 12.06.2019

Bod č. 6
Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
Tento bod vedl Ing. Samek společně s Ing. Kokšteinem.
Přílohy:

- návrh č. 5 na pořízení změny Územního plánu Vimperk, stanovisko
pořizovatele

Usnesení č. 114
Zastupitelstvo města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodlo na základě posouzení důvodové zprávy
a stanoviska odboru výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) k dílčímu
návrhu č. 5 na změnu Územního plánu Vimperk, zařadit tento návrh do změny č. 3
Územního plánu Vimperk (dále jen „změna č. 3“), o jejímž pořízení bylo rozhodnuto
usnesením zastupitelstva č. 96 ze dne 20.05.2019. Navrhovatel ponese dílčí náklady na
pořízení změny č. 3 uvedené v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona.
Hlasování: 14 pro, chybí Sýs, Formánek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 31.12.2019
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), rozhodlo na základě posouzení důvodové zprávy a stanoviska odboru
výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) k dílčímu návrhu č. 5 na změnu
Územního plánu Vimperk, nezařadit tento návrh do změny č. 3 Územního plánu Vimperk (dále
jen „změna č. 3“), o jejímž pořízení bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva č. 96 ze dne
20.05.2019.
Nehlasovalo se.
Bod č. 7
Návrhy na poskytnutí finanční dotace na činnost sportovních klubů a oddílů v souladu
s vyhlášenou výzvou Podpora sportu 2019/1
Přílohy:

- zápis z jednání sportovní komise ze dne 03.06.2019, prezenční listina

Usnesení č. 115
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční dotace na činnost sportovních
klubů a oddílů v souladu s vyhlášenou výzvou Podpora sportu 2019/1 dle návrhu
sportovní komise takto:
- Bike klub Vimperk, z. s. – 95.000 Kč,
- Sportovní klub HC Vimperk, z. s. – 218.000 Kč,
- SK Snowriders Vimperk, z. s. – 70.000 Kč,
- Ski klub Šumava, z. s. – 203.000 Kč,
- Tenisový klub Vimperk, z. s. – 23.000 Kč,
- TJ Šumavan Vimperk, z. s. – box club – 20.000 Kč,
- TJ Šumavan Vimperk, z. s. – oddíl florbalu – 33.000 Kč,
- TJ Šumavan Vimperk z. s. – oddíl kopané – 233.000 Kč,
- TJ Šumavan Vimperk, z. s. – oddíl sportovní gymnastiky – 60.000 Kč,
- TJ Šumavan Vimperk, z. s. – oddíl stolního tenisu – 10.000 Kč,

- TJ Šumavan Vimperk z. s. – oddíl volejbalu – 15.000 Kč,
- Český rybářský svaz Vimperk – 15.000 Kč,
- SDH Hrabice – 5.000 Kč.
Dotační prostředky budou použity v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě
Podpora sportu 2019/1. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem
jednotlivých smluv o poskytnutí dotace na podporu sportu s jednotlivými kluby a
oddíly. Vyúčtování dotace bude provedeno do 28.02.2020.
Hlasování: 14 pro, chybí Sýs, Formánek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, KO, termín do 31.08.2019
Bod č. 8
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy v roce 2019 ve
Vimperku
Přílohy:

- návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve
veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy v roce
2019 ve Vimperku vč. příloh

Usnesení č. 116
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské hromadné
dopravy ve Vimperku se společností ČSAD AUTOBUSY, a. s. České Budějovice, se
sídlem Žižkova třída 1321/1, České Budějovice na období od 01.07.2019 do 31.12.2019
dle předloženého návrhu. Dodatek řeší zavedení bezplatného jízdného pro všechny
skupiny obyvatel od 01.07.2019 dle předloženého návrhu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Kutil, Doležalová, Janásková), chybí Sýs, Formánek.
Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.06.2019
Bod č. 9
Návrh darovací smlouvy s Nadací Charta 77
Přílohy:

- návrh darovací smlouvy, specifikace vozidla FORD Transit Custom Kombi M1,
verze L1 – 9 míst – dieselové provedení

Usnesení č. 117
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít darovací smlouvu mezi Nadací Charty 77 a
městem Vimperk, jejímž předmětem je pořízení vozidla FORD Transit Custom Kombi
M1, verze L1 dle předloženého návrhu.
Hlasování: 14 pro, chybí Sýs, Formánek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, KS, termín do 31.12.2019

Bod č. 10
Volba předsedy kontrolního výboru
Přílohy:

- návrh starostky, bez příloh

Samek P. – navrhl za předsedu kontrolního výboru J. Hanžla, ten kandidaturu přijal.
Usnesení č. 118
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písmeno l) a § 117 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích volí Jana Hanžla předsedou kontrolního výboru s platností od
25.06.2019.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Hanžl), chybí Sýs, Formánek. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 30.06.2019
Hlava – navrhl za členku kontrolního výboru Mgr. L. Kohoutovou.
Petrášek – ohlásil střet zájmu.
Usnesení č. 119
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písmeno l) a § 117 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích volí Mgr. Lenku Kohoutovou členkou kontrolního výboru
s platností od 25.06.2019.
Hlasování: 11 pro, 1 proti (Kutil), 2 se zdržel (Doležalová, Janásková), chybí Sýs, Formánek.
Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 30.06.2019
Bod č. 11
Zpráva o činnosti Městské knihovny Vimperk za rok 2018
Přílohy:

- zpráva Městské knihovny Prachatice ze dne 28.05.2019 čj. MUVPK-KS
18557/19 o činnosti Městské knihovny Vimperk za rok 2018

Buryanová – seznámila přítomné se zprávou o činnosti Městské knihovny Vimperk. Zároveň
vyslovila své požadavky – výměna vchodových dveří a možnost využití prostor v 1. patře pro
rozšíření dětského oddělení.
Návrh Janáskové
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s činností Městské knihovny Vimperk za rok 2018 a
doporučuje MěSD Vimperk, s. r. o. zahájit přípravu realizace přesunu dětského oddělení do 1.
patra.
Hlasování: 6 pro (Beránek, Kutil, Doležalová, Janásková, Martanová, Vališ), 8 se zdrželo
(Kuncl, Petrášek, Samek T., Samek P., Hanžl, Rűckerová, Hlava, Cais), chybí Sýs, Formánek.
Návrh nebyl přijat.
Přestávka.
Bod č. 12
Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov
Přílohy:

- zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov ze dne
28.04.2019
Usnesení č. 120
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zápisem z jednání Osadního výboru Hrabice,
Cejsice a Křesanov ze dne 28.04.2019.
Hlasování: 10 pro, chybí Janásková, Doležalová, Sýs, Formánek, Vališ, Cais. Návrh byl přijat.

Zodpovídá: ZM, termín do 24.06.2019
Bod č. 13
Zápis z jednání osadního výboru Bořanovice
Přílohy:

- zápis z jednání osadního výboru Bořanovice ze dne 03.05.2019

Usnesení č. 121
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zápisem z jednání Osadního výboru
Bořanovice konaného dne 03.05.2019.
Hlasování: 10 pro, chybí Janásková, Doležalová, Sýs, Formánek, Vališ, Cais. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín do 24.06.2019
Bod č. 14
Různé
Bez požadavků.
Bod č. 15
Diskuse
Diskutoval Z. Kutil zejména o rekonstrukci ul. 1. máje.
Další dotazy vznesla Rűckerová, Beránek a V. Vávrová.
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.
Čas ukončení: 20:30 hodin.
Bod č. 16
Závěr
Oprava tiskové chyby: dle upozornění Mgr. Doležalové se v zápise ZM ze dne 20.05.2019
v návrhu na usnesení u bodu č. 3d) provádí oprava – Mgr. Doležalová nehlasovala proti, ale
zdržela se. Výsledek hlasování zůstává nezměněn.
Datum vyhotovení: 26.06.2019
Zapsala:
Bc. Renata Samohejlová
Starostka města:
Ing. Jaroslava Martanová
Ověřovatelé zápisu: Jan Hanžl
Ing. Bohumil Petrášek

