Město Suchdol nad Lužnicí
Zápis
4. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne
28. 2. 2011 v 17:00 hod.
v zasedací síni radnice
veřejná verze
Přítomni:

Dále přítomni:

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:
Zapsal:

Miroslav Blafka, František Bumba, Zdeněk Fical, Milan Fuka, Zdeněk
Gregor, Jaroslav Hamerník, Ing.Tomáš Imrich, Mgr. Marie Kalátová, Jan
Kronika, Václav Kubát, Karel Máčala, Mgr.Pavel Mráček, Jan Paďourek,
Ing.Josef Soudek
Luboš Hešík-tajemník městského úřadu, Anna Cepáková-referent odboru
ekonomického pověřený vedením odboru,Josef Šubrt-vedoucí odboru
SMRM, Vladimír Eder-referent odboru SMRM, Pavel Hrbek-referent
odboru KCR pověřený vedením odboru
Mgr.František Maxa, Mgr.Ladislav Ondřich
Milan Fuka, Ing.Josef Soudek
Martina Haiderová

Schválený program:
1 (100)
2 (101)
3 (102)
4 (94)
5 (6)
6 (99)
7 (93)
8 (101)
9 (102)
10 (103)
11 (103)
12 (104)
13 (105)
14 (106)
15 (107)
16 (108)
17 (109)
18 (110)
19 (111)

Zahájení, schválení programu, určení zapisovatelky
Volba návrhové komise
Určení ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení ZM-30/10/60-Příprava k převodu majetku TJ Sokol
Kontrola usnesení ZM-33/10/144- Problematika konzumace alkoholu na veřejnosti
Kontrola usnesení ZM-2/10/28-Řešení majetkových poměrů v areálu "Místního
hospodářství" v Suchdole n. L.
Kontrola usnesení ZM-2/10/31-Aktualizace jednacího řádu zastupitelstva města
Rozpočtové změny od čísla 1do čísla 9
Rozdělení finančních prostředků na základě usnesení sportovní komise
Prodej bytu č. 5 v čp. 294/5
Prodej bytu č. 8 v čp. 294
Prodej bytu č.7 v čp.294
Prodej bytu č. 6 v č.p. 308
Hospodaření v lesích Města Suchdol n.L. v r. 2011
VB vedení NN p.č. 1 a p.č. 27/1 Hrdlořezy
VB vedení NN p.č. 997/1, 999/6, 999/8 Suchdol n. Luž.
Zřízení VB ve prospěch města - umístění a provoz chodníku v ul. 28. října
Odkoupení pozemků p.č.24/4,29/4 v k.ú. Suchdol n.L.
Prodej části pozemku p.č. 1739/68 v Suchdole n. L. - pod balkonem u bytu
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20 (112)
21 (113)
22 (114)
23 (115)
24 (116)
25 (117)
26 (100)
27 (104)
28 (105)
29 (12)

Prodej části pozemku u čp. 704 v Suchdole n. L.
Prodej p.č. 1459/10 v Suchdole n. Luž.
Směna pozemků p.č. 612/1 za p.č. 614/1 v Suchdole n.L.
Směna pozemků v k.ú. Tušť p.č. 82/14 za p.č. 1343
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Schválení podání žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce místních komunikací(Nábřežní
ulice) v Suchdole nad Lužnicí"
Zpráva starosty a místostarosty
Zpráva starosty a místostarosty
Diskuse
Usnesení, závěr

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, schválení programu, určení zapisovatelky
Předkladatel: Pavel Mráček
Zasedání zastupitelstva města, dále jen ZM, zahájil starosta města Mgr. Pavel Mráček v 17:05
hod. Přivítal členy ZM, přítomné hosty a občany, konstatoval, že dnešní ZM je usnášení schopné.
Starosta seznámil přítomné zastupitele s programem jednání. Zapisovatelkou zápisu určil Martinu
Haiderovou.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-4/11/65
zastupitelstvo města

schvaluje
navržený program jednání.
2.

Volba návrhové komise
Předkladatel: Pavel Mráček
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 3
Usnesení č. ZM-4/11/66

zastupitelstvo města

schvaluje
návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Fical, Václav Kubát, Josef Šlápota.
3.

Určení ověřovatelů zápisu
Předkladatel: Pavel Mráček
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. ZM-4/11/67

zastupitelstvo města

schvaluje
ověřovatele zápisu ve složení: Milan Fuka, Ing. Josef Soudek.
4.

Kontrola usnesení ZM-30/10/60-Příprava k převodu majetku TJ Sokol
Předkladatel: Jan Kronika
Usnesení č. ZM-4/11/68
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zastupitelstvo města

bere na vědomí
usnesení trvá.
5.

Kontrola usnesení ZM-33/10/144- Problematika konzumace alkoholu na veřejnosti
Předkladatel: Luboš Hešík
Usnesení č. ZM-4/11/69

zastupitelstvo města

bere na vědomí
zprávu tajemníka MěÚ o připravenosti obecně závazné vyhlášky, která bude v
případě potřeby aktivována.
6.

Kontrola usnesení ZM-2/10/28-Řešení majetkových poměrů v areálu "Místního
hospodářství" v Suchdole n. L.
Předkladatel: Josef Šubrt
Usnesení č. ZM-4/11/70

zastupitelstvo města

bere na vědomí
informaci starosty o probíhajících jednáních. Usnesení trvá.
7.

Kontrola usnesení ZM-2/10/31-Aktualizace jednacího řádu zastupitelstva města
Předkladatel: Luboš Hešík
Usnesení č. ZM-4/11/71

zastupitelstvo města

bere na vědomí
informaci starosty o podaných připomínkách ke stávajícímu jednacímu řádu s tím,
že finální návrh bude projednán na zasedání rady města.
8.

Rozpočtové změny od čísla 1do čísla 9
Předkladatel: Anna Cepáková
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-4/11/72

zastupitelstvo města

schvaluje
rozpočtové změny od č. 1 do č. 9.
9.

Rozdělení finančních prostředků na základě usnesení sportovní komise
Předkladatel: Pavel Mráček
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-4/11/73

zastupitelstvo města

I.

schvaluje
rozdělení finančních prostředků na činnost sportovních organizací v Suchdole
n.Lužnicí a místních částech pro rok 2011 v celkové výši 400.000,- Kč dle zápisu z
jednání zástupců sportovních organizací ze dne 17.2.2011.
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Sokol o.s. Suchdol nad Lužnicí 152.500,-Kč, SK Suchdol nad Lužnicí 95.000,-Kč,
TJ Sokol Suchdol nad Lužnicí 40.000,-Kč, Blesk Klikov 32.500,-Kč, Tatran Suchdol
nad Lužnicí 25.000,- Kč, Vodácký klub Suchdol nad Lužnicí 12.500,-Kč, Vitoraz
Tušť 10.000,-Kč, Spartak Hrdlořezy 7.500,-Kč s tím, že 25.000,- Kč (rezerva na
nepředvídané výdaje) může být na návrh sportovní komise rozdělena ve zbývající
části roku 2011 dle potřeb oddílů.

II.

ukládá
radě města prostřednictvím sportovní komise projednat otázku možnosti nahlédnutí
do dokladů o hospodaření jednotlivých sportovní organizací, kterým byl přiznán
příspěvek města pro rok 2011.

10.

Prodej bytu č. 5 v čp. 294/5
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-4/11/74

zastupitelstvo města

schvaluje
prodej bytové jednotky č.5 vel.1+1 v čp. 294 ulice Na Huti o výměře 46,36m2 včetně
příslušného podílu pozemku pod domem čp. 294 par. č. 1333/11 o výměře 250m2
dle LV 1979 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí p. M.V. (
Tato část textu nemohla být zveřejněna s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů.
)za nabídnutou cenu 190 000,- Kč včetně uzavření příslušné smlouvy o smlouvě
budoucí a uzavření zástavní smlouvy s bankou, která poskytne úvěr za účelem
úhrady kupní ceny výše uvedené jednotky před převodem vlastnických práv a
zmocňuje starostu města podpisem této zástavní smlouvy. Úhrada kupní ceny musí
být provedena tak, aby finanční prostředky byly připsány na účet Města Suchdol nad
Lužnicí do dvou kalendářních měsíců od podpisu smlouvy o koupi bytové jednotky.
11.

Prodej bytu č. 8 v čp. 294
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. ZM-4/11/75

zastupitelstvo města

schvaluje
prodej bytové jednotky č.8 vel.1+1 v čp. 294 ulice Na Huti o výměře 45,89 m2
včetně příslušného podílu pozemku pod domem čp. 294 par. č. 1333/11 o výměře
250m2 dle LV 1979 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí p.M.V. (
Tato část textu nemohla být zveřejněna s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů.
)za nabídnutou cenu 190 000,- Kč včetně uzavření příslušné smlouvy o smlouvě
budoucí a uzavření zástavní smlouvy s bankou, která poskytne úvěr za účelem
úhrady kupní ceny výše uvedené jednotky před převodem vlastnických práv a
zmocňuje starostu města podpisem této zástavní smlouvy. Úhrada kupní ceny musí
být provedena tak, aby finanční prostředky byly připsány na účet Města Suchdol nad
Lužnicí do dvou kalendářních měsíců od podpisu smlouvy o koupi bytové jednotky.
12.

Prodej bytu č.7 v čp.294
Předkladatel: Josef Šubrt
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Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-4/11/76

zastupitelstvo města

schvaluje
prodej bytové jednotky č.7 vel.1+1 v čp. 294 ulice Na Huti o výměře 44,98m2 včetně
příslušného podílu pozemku pod domem čp. 294 par. č. 1333/11 o výměře 250m2
dle LV 1979 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí p.J.J. (
Tato část textu nemohla být zveřejněna s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů.
)za nabídnutou cenu 180 000,- Kč včetně uzavření příslušné smlouvy o smlouvě
budoucí a uzavření zástavní smlouvy s bankou, která poskytne úvěr za účelem
úhrady kupní ceny výše uvedené jednotky před převodem vlastnických práv a
zmocňuje starostu města podpisem této zástavní smlouvy. Úhrada kupní ceny musí
být provedena tak, aby finanční prostředky byly připsány na účet Města Suchdol nad
Lužnicí do dvou kalendářních měsíců od podpisu smlouvy o koupi bytové jednotky.
13.

Prodej bytu č. 6 v č.p. 308
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-4/11/77

zastupitelstvo města

schvaluje
prodej bytové jednotky č.6 vel.1+1 v čp. 308 ulice Na Huti o výměře 47,41m2 včetně
příslušného podílu pozemku pod domem čp. 308 par. č. 1332/5 o výměře 258m2 dle
LV 1974 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí p.M.F. (
Tato část textu nemohla být zveřejněna s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů.
) za nabídnutou cenu 189 640,- Kč včetně uzavření příslušné smlouvy o smlouvě
budoucí a uzavření zástavní smlouvy s bankou, která poskytne úvěr za účelem
úhrady kupní ceny výše uvedené jednotky před převodem vlastnických práv a
zmocňuje starostu města podpisem této zástavní smlouvy. Úhrada kupní ceny musí
být provedena tak, aby finanční prostředky byly připsány na účet Města Suchdol nad
Lužnicí do dvou kalendářních měsíců od podpisu smlouvy o koupi bytové jednotky.
14.

Hospodaření v lesích Města Suchdol n.L. v r. 2011
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-4/11/78

zastupitelstvo města

I.

schvaluje
plán těžební a pěstební činnosti v lesích Města Suchdol nad Lužnicí na r. 2011. Oba
projekty jsou přílohou tohoto zápisu

II.

schvaluje
Pravidla pro poskytování samovýroby dříví v lesích Města Suchdol n. Luž. včetně
navrženého ceníku dříví. Tento doklad je přílohou tohoto zápisu.

III.

schvaluje
ustanovení Ing. Jana Špuláka, nar. 21. 5. l974, aby byl ustanoven jako lesní stráž
pro zajištění ochranné služby v lesích ve vlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí při
obecném uežívání lesů ve smyslu § 38 zák. 289/95 Sb.
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15.

VB vedení NN p.č. 1 a p.č. 27/1 Hrdlořezy
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-4/11/79

zastupitelstvo města

schvaluje
Zřízení VB vedení NN na pozemcích p.č. 1 a p.č. 27/1 v k.ú. Hrdlořezy za podmínek
uvedených v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu č. 4910308/1.
16.

VB vedení NN p.č. 997/1, 999/6, 999/8 Suchdol n. Luž.
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-4/11/80

zastupitelstvo města

schvaluje
Zřízení VB vedení NN na pozemcích v k.ú. Suchdol n. Luž. 997/1, 999/6, 999/8
za podmínek, uvedených v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího VB č. 4910279/9
17.

Zřízení VB ve prospěch města - umístění a provoz chodníku v ul. 28. října
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-4/11/81

zastupitelstvo města

schvaluje
Zřízení VB ve prospěch města - umístění a provoz chodníků v ul. 28. října - cena
VB maximálně 500,- Kč.
18.

Odkoupení pozemků p.č.24/4,29/4 v k.ú. Suchdol n.L.
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-4/11/82

zastupitelstvo města

schvaluje
Odkoupení pozemků vytvořených GP č. pl. 1613-20Fi/2010 v k.ú. Suchdol n. L. p.č. 24/4 ost. pl. o výměře 34 m2 a p.č. 29/4 zahrada o výměře 35 m2. Cena při
odkoupení max. 50,- Kč/m2.
19.

Prodej části pozemku p.č. 1739/68 v Suchdole n. L. - pod balkonem u bytu
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-4/11/83

zastupitelstvo města

schvaluje
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Prodej pozemku p.č. l739/68 zast. pl. o výměře 5 m2 v Suchdole n. L. vytv. GP č.
pl. l85516 Fi/2011 J.a M. S. ze Suchdola n. L.
Tato část textu nemohla být zveřejněna s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů.
, cena: 50,- Kč/m2
20.

Prodej části pozemku u čp. 704 v Suchdole n. L.
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-4/11/84

zastupitelstvo města

schvaluje
Záměr prodeje části p.č. l739/27 v k.ú. Suchdol n. Luž. před čp. 704 s tím, že
byl zpracován GP, který vymezil nové hranice, označení a výměru prodávaného
pozemku.
21.

Prodej p.č. 1459/10 v Suchdole n. Luž.
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-4/11/85

zastupitelstvo města

neschvaluje
Záměr prodeje p.č. 1459/10 v k.ú. Suchdol n.L.
22.

Směna pozemků p.č. 612/1 za p.č. 614/1 v Suchdole n.L.
Předkladatel: Josef Šubrt
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-4/11/86

zastupitelstvo města

schvaluje
Záměr směny pozemků u čp. 1 v ul. Nábřežní v k.ú. Suchdol n. Luž. P. č. 614/1 ost.
pl. o výměře 93 m2 ve vlastnictví města směnit za část p.č. 612/1, která je dosud
zapsána na LV 1014 s tím, že bude zpracován GP na oddělení části p.č. 612/1, který
vymezí výměru a nové označení pozemků.
23.

Směna pozemků v k.ú. Tušť p.č. 82/14 za p.č. 1343
Předkladatel: Josef Šubrt
Ing.Tomáš Imrich vznesl protinávrh usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo města souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 82/14 v k.ú.Tušť za stejných podmínek,
jako v případě sousedního pozemku p.č.88/3 v k.ú.Tušť (usnesení ZM-2/10/29-I. ze dne
29.11.2010).
Hlasování:
Pro: 12 Proti: 3 Zdržel se: 0
Protinávrh byl přijat
Usnesení č. ZM-4/11/87
zastupitelstvo města

I.

souhlasí

7

s odkoupením pozemku p.č. 82/14 v k.ú.Tušť za stejných podmínek, jako v
případě sousedního pozemku p.č.88/3 v k.ú.Tušť (usnesení ZM-2/10/29-I. ze dne
29.11.2010).

II.

ukládá
odboru SMRM projednat souhlasné stanovisko zastupitelstva města s odkupem
pozemku p.č.82/14 v k.ú.Tušť s vlastníky pozemku a předložit aktualizovaný návrh
řešení.

24.

Zpráva předsedy kontrolního výboru
Předkladatel: Josef Šlápota
Usnesení č. ZM-4/11/88

zastupitelstvo města

bere na vědomí
zprávu předsedy kontrolního výboru z 1.zasedání tohoto výboru a schvaluje program
a kontrolní úkoly na 2.zasedání kontrolního výboru.
25.

Schválení podání žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce místních komunikací(Nábřežní
ulice) v Suchdole nad Lužnicí"
Předkladatel: Pavel Mráček
Ing.Tomáš Imrich vznesl protinávrh usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo města nesouhlasí s předloženými návrhy usnesení z důvodu, že před přijetím
těchto usnesení je třeba jako první krok vypsat ideovou (architektonickou soutěž) za účelem
vytvoření klidové zóny a připravit s tím související další podklady pro přijetí konečného stanoviska
zastupitelstva města v této věci.
Hlasování:
Pro: 2 Proti: 12 Zdržel se: 1
Protinávrh nebyl přijat
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. ZM-4/11/89

zastupitelstvo města

I.

souhlasí
s podáním žádosti o dotaci do ROP Jihozápad na realizaci projektu "Rekonstrukce
místní komunikace v Suchdole nad Lužnicí" v celkových nákladech 3.002.444,-Kč
včetně DPH.

II.

souhlasí
se zajištěním financování projektu "Rekonstrukce místní komunikace v Suchdole
nad Lužnicí" ve výši 3.002.444,-Kč z rozpočtu města, dále zastupitelstvo města
souhlasí, že Město Suchdol nad Lužnicí zajistí po organizační i finanční stránce
provozní fázi projektu "Rekonstrukce místní komunikace v Suchdole nad Lužnicí".

III.

schvaluje
zadání zpracování žádosti o dotaci z ROP Jihozápad na akci
"Rekonstrukce místních komunikací v Suchdole nad Lužnicí" firmě
PPCentrum,s.r.o.,sídlo společnosti:Pod pekárnami 7,190 00 Praha 9,IČ 47117281.
Odměna dle smlouvy o dílo o zpracování projektu a o poradenské činnosti 20.000,Kč bez DPH a dále po obdržení oficiálního oznámení o přidělení dotace 95.000,Kč bez DPH s tím, že v článku č.III bude doplněn bod č.4 s textem tohoto znění:
v případě, že žádost o dotaci bude vyřazena z důvodu nedostatků projektu, za které
odpovídá zhotovitel, je zhotovitel povinen vrátit na účet objednatele finanční částky,
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které tvoří součet všech úhrad provedených objednatelem za zpracování projektu
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy se objednatel dozví písemnou formou, že žádost
o dotaci byla vyřazena.

IV.

pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

26.

Zpráva starosty a místostarosty
Předkladatel: Jan Kronika
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. ZM-4/11/90

zastupitelstvo města

schvaluje
podání dotace na pořízení zametacího vozu do Operačního programu Životní
prostředí.
27.

Zpráva starosty a místostarosty
Předkladatel: Pavel Mráček
Starosta informoval:
1. o grantovém programu, který byl vypsán prostřednictvím krajského rozpočtu Jihočeského kraje
na rok 2011.
2.řešení objektu čp.93 (prodejna květinářství na nám.T.G.Masaryka), jednání s majiteli budovy.
3. odkoupení pozemků před areálem bývalého PS útvaru, které jsou ve vlastnictví Ministerstva
vnitra ČR, proběhlo významné jednání s ředitelem Krajského ředitelství policie Jč.kraje-bohužel
pozemky nelze získat bezúplatně, do příštího jednání zastupitelstva budou připraveny ceny
pozemků.
4.problematika kamionové dopravy v Suchdole n.Luž.-připravují se jednání, které by měly vést
k posunu celé záležitosti.
5. investice- na příštím zasedání zastupitelstva města budou stanoveny priority pro letošní rok.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. ZM-4/11/91
zastupitelstvo města

I.

bere na vědomí
informaci o přípravě převodu pozemků ve vlastnictví Ministerstava vnitra ČR
p.č.2281/4,p.č. 697/3, p.č. 698/1 a p.č.818 v k.ú.Suchdol nad Lužnicí a ukládá
starostovi pokračovat v jednání ve věci převodu výše uvedených pozemků.

II.

bere na vědomí
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informaci o jednání s majiteli nemovitosti čp.93 na p.č.605 v k.ú.Suchdol nad
Lužnicí a ukládá starostovi pokračovat v jednání o převodu této nemovitosti do
majetku města.
28.

Diskuse
Předkladatel: Pavel Mráček
p.Bumba upozornil na špatnou dopravní situaci v některých částech města a jevy tuto situaci
způsobující (parkování aut v ul.Komenského v prostoru křižovatky na Sídl.9.května, nedostatečná
kapacita parkovacích míst na Sídl.9.května - otázka vhodnosti umístění stávající značky zákaz
stání, otázka zřízení parkovacích stání na pozemku vedle domu čp.705, otázka vybudování
chodníku v úseku silnice I/49 v prostoru křižovatky ul.Havlíčkova(zatáčka v prostoru penzionu "U
Vondráků")- v tomto bodě byl uveden odkaz na jednání zastupitelstva města v minulém volebním
období a předpokládanou výši investičních prostředků (cca 2,5 milionů Kč),
diskuzní příspěvek doplnil p.Paďourek o možnost vyřešení rozhledových poměrů úpravou porostů
(plotů) v prostoru křižovatky ul.Havlíčkova(zatáčka v prostoru penzionu "U Vondráků")
K.Máčala: možnost umístění měřiče rychlosti v úseku ul.Na Pražské
v odpovědi bylo poukázáno na prověření možnosti získání finančních prostředků z grantových
programů
Otázka dopravní situace ve městě rozšířena příspěvkem p.Šlápoty- parkování kamionů u bývalé
kotelny v Palackého ulici, otázka parkovacích stání u vjezdu na parkoviště firmy Eaton a otázka
parkovacích stání u výjezdu z hasičské zbrojnice na Sídl.17.listopadu
M.Fuka-upozornil na posouzení možnosti odstranění části kmene stromu před drogerií TETA v
ul.28.října.
Usnesení č. ZM-4/11/92
zastupitelstvo města

bere na vědomí
připomínky předložené do diskuse.
29.

Usnesení, závěr
Předkladatel: Pavel Mráček
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-4/11/93

zastupitelstvo města

schvaluje
usnesení z dnešního zasedání.

Mgr.Pavel Mráček,starosta

Jan Kronika, místostarosta
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