Z Á P I S
z 3. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,
které se konalo dne 18.2.2019
od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Pří to mn i:

V en du la A nd rl ov á , č len k a Z M
M gr . J a na Ba n go vá , č len ka Z M
Bc . Mi ch a l Bo ud ný , s t a r os ta
Bc . Li bor E li á š, čl en Z M
V er on ik a H r uš ec k á , č len k a Z M
I n g. H y n ek Cha r v a t , č len ZM
I n g. I v a n C ha r v á t , č len ZM
I n g. a r c h . Du ša n Jak ou bek , č l en Z M
I n g. M a r ie Jed lič k ov á , m ís to st ar os t k a
M gr . Př emy s l J eřá b ek , č len ZM
M gr . Pet r Jeř á b ek, č len ZM
M gr . Pet r Kos t ík , č len Z M
M gr . R en á ta M a c h a ro v á , č len k a ZM
M gr . V la d imír S ou ko p, č l en Z M
D a gma r Ž iv níč k o vá , č len ka Z M

Oml uv en i:

<d le pr ez enč n í li st in y >

Nepř ít o mni :

<d le pr ez enč n í li st in y >

Hos té:

I n g.
M gr .
M gr .
I n g.
M gr .
I n g.

A r c h . Ok s a na M at y ášo v á
Bo hu s la v F ia la, t aj emní k M ěÚ
E v a Ju r á sk o v á , ř edit elk a M Š Z v ídál ek
Pet r L ok aj , v edou c í o dbor u s pr á vy maj et k u, i nv es t ic a r oz vo je
V er on ik a L s ti bůr k ov á , pr ávn ík
J a na M a c k rl ov á, v edo uc í f in anč n íh o o dbor u

M u nir M a s so w, s ek r et a ri át t aj emní k a MěÚ
Pře dse dají cí :

Bc . Mi ch a l Bo ud ný , s t ar os ta

Ov ěř ov a t elé:

M gr . R en á ta M a c h a ro v á , č len k a ZM
D a gma r Ž iv níč k o vá , č len ka Z M

Návrhová komise:

Číslo
bodu
1.

paní Veronika Hrušecká, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Petr Jeřábek

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu 3. zasedání zasedání zastupitelstva města, volba
návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
Zasedání zahájil v 17:00 hodin pan starosta Bc. Michal Boudný, přivítal všechny přítomné a
řídil průběh 3. zasedání Zastupitelstva města Slavkov u Brna, konstatoval, že je přítomno 15

členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Navrhl určit ověřovateli
zápisu paní Mgr. Renátu Macharovou a paní Dagmar Živníčkovou (schváleno 15 hlasů pro) a
členy návrhové komise paní Veroniku Hrušeckou, pana Mgr. Petra Kostíka a pana Mgr. Petra
Jeřábka (schváleno 15 hlasů pro). V rámci schválení programu 3. zasedání zastupitelstva
města navrhl starosta města přidat bod "Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi
městem a neuvolněnými členy zastupitelstva města", který byl zastupitelům města rozeslán
e-mailem dne 18. 02. 2019 a je předložen na dnešní zasedání v papírové formě "na stůl". O
takto upraveném programu zastupitelé města hlasovali.
Předkladatel: Starosta

2.

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

60/3/ZM/2019 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města :
považuje za splněný bod:
59/2 z 2. zasedání ZM - 10. 12. 2018
vypouští ze sledování bod:
170/16 z 16. řádného zasedání ZM - 22. 9. 2014
bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

3.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

61/3/ZM/2019 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:
RO

3

ORJ Odd.

§

Pol. ORG
4112

ÚZ

Text

30

34

60

61 6402 5364

98008 VV - Vratka dotace volby prezidenta

50

51 4339 5011

OSV - Zapojení nevyčerpaných f. pr. 2018 13010
pěstounská péče

71

72 3299 5011

33063 OVV - Zapojení nevyčerpaných f. pr. 2018 MAP II

30

35

71

71 3399 2111 2016

OVV - Navýšení položky městský ples

71

71 3399 5169 2016

OVV - Navýšení pol. městský ples

71

71 6409 2229

OVV - Vratky dotace a příspěvků

8115

FO - Neinv. přij. trf. ze SR - souhrnný dot. vztah

FO - Financování - změna stavu kr. pr. na bank. účt.

Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

1 145 600
17 000
473 000
1 917 700
1 262 100
6 000

4
5

6 000
24 400

71

71 6409 5901

OVV - Nespecifikované rezervy

24 400

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 1-2 v předloženém znění.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení
4.

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

62/3/ZM/2019 Městský architekt
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
předloženou informaci o způsobu zajištění výkonu městského architekta.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Bc. Michal Boudný.
Ing. arch. Dušan Jakoubek zdůraznil, že takto předložený návrh nemá přímou kontrolu
zastupitelstva. Sdělil, že tato forma nebyla s nim konzultována a navrhl, aby vznikl výbor, který by
se koncepčně do budoucna touto problematikou zabýval.
Bc. Michal Boudný podotkl, že předložená zpráva vychází ze zkušeností jiných měst.
Ing. arch. Dušan Jakoubek shrnul svůj pohled na tuto problematiku a podal protinávrh usnesení ve
znění:

Zastupitelstvo města Slavkova u Brna zřizuje 5 členný Výbor pro strategický rozvoj
města, jehož členy mohou být osoby se vzděláním v oboru urbanismus, architektura,
krajinářská architektura nebo územní plánování, členem výboru bude i "architekt
města". Členové výboru budou současně členy expertní pracovní skupiny pro
spolupráci se zpracovatelem Strategie architektonického rozvoje města Slavkova u
Brna.
Pro: 7 - Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, paní Veronika Hrušecká, Mgr. Vladimír
Soukop, Mgr. Přemysl Jeřábek, paní Dagmar Živníčková, Mgr. Petr Jeřábek.
Proti: 1 - Ing. Hynek Charvat.
Zdrželo se: 7 - Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Jana Bangová, Mgr.
Renáta Macharová, paní Vendula Andrlová, Bc. Libor Eliáš.

Protinávrh usnesení nebyl přijat.
Poté bylo hlasováno o původním návrhu usnesení.

Zdržel se: Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, paní Veronika Hrušecká, Mgr. Vladimír
Soukop, Mgr. Přemysl Jeřábek, paní Dagmar Živníčková, Mgr. Petr Jeřábek.
Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj
Typ dokumentu: Usnesení
5.

Hlasování
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 7 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

63/3/ZM/2019 Rozšíření kapacity předškolního vzdělávání
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zahájení projektu na rozšíření kapacity pracoviště mateřské školy Zvídálek na ulici
Koláčkovo náměstí v intencích uvedených v důvodové zprávě.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
výkup pozemku parc. č. 1650/35 v k. ú. Slavkov u Brna za účelem rozšíření
kapacity školských zařízení.
III. Zastupitelstvo města souhlasí
s účastí ve výběrovém řízení jehož předmětem bude nabytí pozemku parc.č.
1650/35, ostatní plocha o výměře 5.073 m2 v k.ú. Slavkov u Brna za účelem
rozšíření kapacity školských zařízení do majetku města.
IV. Zastupitelstvo města svěřuje
rozhodování při účasti ve výběrovém řízení na prodej pozemku parc. č. 1650/35
v k.ú. Slavkov u Brna, starostovi města Slavkov u Brna.
V. Zastupitelstvo města schvaluje
pořízení změny územního plánu č. 2 zkráceným postupem, jejímž obsahem bude
pouze změna využití pozemku parc. č. 1650/35 a 1650/1 v k. ú. Slavkov u Brna na
veřejně prospěšnou stavbu a určuje pověřeným členem zastupitelstva města pro
tuto změnu územního plánu Ing. arch. Dušana Jakoubka.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Petr Lokaj, Ing. Marie Jedličková, paní Dagmar
Živníčková, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. arch. Oksana Matyášová, Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Petr
Kostík, Ing. Ivan Charvát, Ing. Hynek Charvat, Bc. Libor Eliáš, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Renáta
Macharová, Mgr. Eva Jurásková.
Mgr. Vladimír Soukop se zeptal na cílové řešení.
Bc. Michal Boudný odpověděl, že cílem je postupný návrat základního školství do prostor ZŠ
Komenského.
Mgr. Vladimír Soukop sdělil, že v případě výstavby za kotelnou se uvolní prostory v ZŠ Komenského
pro přesun družiny a uvolní se šest učeben. Uvítal by toto řešení.
Bc. Michal Boudný nevyloučil vypracování dvou projektů. Vysvětlil problematiku rekonstrukce a

rozšíření prostor na Koláčkově náměstí včetně možnosti rozšíření parkovacích ploch.
Ing. Marie Jedličková podotkla, že rezerva na školská zařízení by měla být 400 - 500 dětí. Kapacita
základních škol bude stačit dětem ze Slavkova. Pravděpodobně nebude stačit pro děti z okolních
obcí. Přístavba ZŠ Tyršova nás již stála 13 mil. Kč, střecha na ZŠ Komenského 7 mil. Kč. Zmínila
nutnost finanční spoluúčasti obcí.
paní Dagmar ŽIvníčková se dotázala na průběh jednání s majitelem nemovitosti na Koláčkově
náměstí a zda je ochoten ji prodat.
Bc. Michal Boudný sdělil, že majitel chce prodat pouze zahradu.
Ing. arch. Dušan Jakoubek ocenil, že město bude budovat více menších prostor. Navrhl dotáhnout
úvahu v souvislosti s možností rozšíření parkování v kazematech. Apeloval na zastupitele na
vyvolání změny územního plánu na Zlaté Hoře.
Ing. Petr Lokaj sdělil, že na ÚZSVM proběhlo jednání ve věci bezúplatného nabytí pozemku.
Podmínkou pro tento převod je určení místa v územním plánu pro veřejně prospěšnou stavbu.
Spíše to směřuje k dražbě.
Ing. arch. Oksana Matyášová doplnila, že se musí zastupitelstvo usnést na požadavku změny č. 2
územního plánu.
Mgr. Petr Jeřábek shrnul problematiku v širších souvislostech.
Mgr. Petr Kostík upozornil, že 100 dětí nám zajišťují privátní školy
Ing. Ivan Charvát sdělil, že by se nevzdával možnosti nákupu nemovitosti na Koláčkově náměstí.
Dále se dotázal paní ředitelky na její názor na tuto problematiku.
Mgr. Eva Jurásková preferuje variantu na Koláčkově náměstí.
Ing. Hynek Charvat podotkl, že přesun školky na Zlatou Horu bude generovat nároky na dopravní
obslužnost. Vydal by se cestou rekonstrukce budovy na Koláčkově náměstí a zdůraznil výhodnost
menších školek.
Bc. Libor Eliáš podporoval výstavbu na Zlaté Hoře. Vzhledem k nabídce se přiklání i k variantě
rekonstrukce na Koláčkově náměstí.
Bc. Michal Boudný je pro vypracování revizi ceny na Koláčkově náměstí, to znamená vymístit z toho
novou kuchyň, parkování v kazematech a předělat studii dle připomínek památkářů. Neuzavíral by
možnost dalšího rozvoje na pozemku na Zlaté Hoře.
Ing. arch. Dušan Jakoubek připoměl pozemek na Zelnici, který umožňuje okamžitou výstavbu.
Mgr. Renáta Macharová podotkla, že si nedovede představit jednu "mega" školku, preferuje více
menších zařízení.
Mgr. Petr Kostík informoval o dotačních programech.

Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
Zdržel se: Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Petr Jeřábek.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj
Typ dokumentu: Usnesení
6.

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

64/3/ZM/2019 Nabytí nemovitosti ul. Slovákova čp. 264
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města ukládá
radě města zahájit jednání s majitelem nemovitosti budovy čp. 264 a pozemku
parc. č. 441 na ulici Slovákova ve Slavkově u Brna za účelem jejich nabytí do
majetku města.
II. Zastupitelstvo města ukládá
radě města předložit ekonomickou a dispoziční studii budoucího využití.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vysotupili: Ing. Marie Jedličková, Mgr. Vladimír Soukop, Bc. Michal Boudný, Ing. arch.
Dušan Jakoubek, Bc. Libor Eliáš, Ing. Hynek Charvat, Mgr. Přemysl Jeřábek.
Ing. Marie Jedličková sdělila, že primárně jde o získání kontroly nad tímto objektem.
Bc. Michal Boudný vyslovil další možnosti využití městem.
Mgr. Vladimír Soukop navrhl koupi objektu, zrekonstruovat na byty a prodat za tržní ceny. Požádal
o předložení podrobné koncepce.
Bc. Libor Eliáš informoval o historickém vývoji nabídky. Upozornil na připravovanou legislativu,
která bude ukládat obcím zajištění krizového bydlení. Výhodou pro město je rozložení celkové kupní
ceny na tři roky.
Bc. Michal Boudný navrhl doplnit usnesení o bod II.
Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení

7.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

65/3/ZM/2019 Změna č. 1 územního plánu Slavkova u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
informaci o pořizování Změny č. 1 územního plánu Slavkova u Brna.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

V rozpravě vystoupili: Mgr. Bohuslav Fiala, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Marie Jedličková.
Odchod: Mgr. Přemysl Jeřábek - 18:50 hodin
Odchod: paní Dagmar Živníčková - 18:50 hodin
Příchod: Mgr. Přemysl Jeřábek - 18:51 hodin
Příchod: paní Dagmar Živníčková - 18:51 hodin
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení
8.

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

66/3/ZM/2019 Bezúplatný převod vlast.práva k pozemku parc. č. 344 v k.ú. Slavkov u
Brna - ÚZSVM
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 344 vodní plocha v k.ú. Slavkov u Brna z
vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
města Slavkov u Brna a dát tak souhlas s uzavřením smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitostí č. UZSVM/BVY/7890/2018-BVYM v předloženém znění.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

9.

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

67/3/ZM/2019 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1799/1 v k.ú. Slavkov u Brna paní Zemánková
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1799/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 20m2 z
majetku města do vlastnictví paní Evy Zemánkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ za kupní cenu stanovenou odborným posudkem č. 3984-666-2019 ve výši
1.380,-Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za
návrh na vklad, geometrický plán a odborný posudek) uhradí žadatelka.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

10.

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

68/3/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška o spádovosti škol
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Slavkova u Brna č. 2/2019, kterou se stanoví
školské obvody spádových škol, v předloženém znění.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. Marie Jedličková, Mgr. Vladimír Soukop.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Romana Krchňavá
Typ dokumentu: Usnesení
11.

69/3/ZM/2019 Změna obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu, v předloženém znění.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.

12.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Mgr. Veronika Lstibůrková

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

70/3/ZM/2019 Zápis č. 2 ze zasedání kontrolního výboru
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis č. 2 ze zasedání kontrolního výboru.
Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Přemysl Jeřábek, Bc. Michal Boudný.
Mgr. Přemysl Jeřábek okomentoval průběh 2. zasedání kontrolního výboru.
Bc. Michal Boudný reagoval.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení

13.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

71/3/ZM/2019

Souhlas

se

vznikem

pracovněprávního

neuvolněnými členy zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

vztahu

mezi

městem

a

I. Zastupitelstvo města souhlasí
se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Slavkov u Brna a
neuvolněnými členy zastupitelstva města Slavkov u Brna Mgr. Janou Bangovou a
Mgr. Vladimírem Soukopem na práce spojené s realizací projektu "MAP II rozvoje
vzdělávání v ORP Slavkov u Brna", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_47/0008843.

Zprávu uvedl starosta města a vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
K hlasování o předloženém návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Libuše Hrozková

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Typ dokumentu: Usnesení
14.

Interpelace členů ZM
Nebyly podány žádné interpelace.
Předkladatel: Starosta

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

15.

Odpovědi na interpelace
Předkladatel: Starosta

16.

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Diskuse
Bc. Michal Boudný informoval o dopisu pana ░░░░ ░░░░ ░░ , který požádal o svolání
mimořádného zasedání zastupitelstva.
pan ░░░░ ░░░░ požádal o vyjádření všech členů zastupitelstva města k návrhu na svolání
mimořádného zasedání zastupitelstva z důvodu, že v České republice je ohrožena demokracie. Dále
navrhl, aby s těmito fakty, byli seznámeni občané města Slavkov u Brna.
Bc. Michal Boudný odpověděl, že zastupitelstvo města nemá kompetenci se k tomu vyjadřovat.
pan ░░░░ ░░░░ se dotázal na zákon, který zakazuje starostovi zastupitelstvo svolat a dále
požádal o vysvětlení, proč nebyl jeho dopis členům zastupitelstva doručen.
Bc. Michal Boudný odpověděl.
Mgr. Petr Kostík sdělil, že v této věci rozhoduje Ústavní soud ČR
Ing. ░░░░ ░░░░ - dotaz na senior bus.
Bc. Michal Boudný - jednáme s firmou, která tuto službu provozuje v jiných městech.

Ing. arch. Dušan Jakoubek se dotázal na rozsudek ve věci Napoleonské expozice.
Bc. Michal Boudný rozsudek nabude právní moci 15 dnů po vyhlášení rozsudku.
Mgr. Bohuslav Fiala doplnil.
Ing. Ivan Charvát se dotázal na termín návštěvy Technických služeb.
Bc. Michal Boudný - 5. 3. 2019.
Mgr. Petr Kostík připomněl, že 02. 03. 2019 se budou konat tradiční vepřové hody.
pan ░░░░ ░░░░ se dotázal zastupitelů, zda považují postup pana starosty za vhodný.
Mgr. Bohuslav Fiala odpověděl, že starosta v tomto případě má právo zasedání zastupitelstva
svolat, nikoliv povinnost. Námět mu dát můžete, ale je na starostovi, zda ho realizuje či nikoliv.
Ing. arch. Dušan Jakoubek doplnil, že existuje kvóta zastupitelů, která může svolat zastupitelstvo.

Předkladatel: Starosta

17.

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Závěr
Bc. Michal Boudný poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:16
hodin.
Předkladatel: Starosta

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Bc. Michal Boudný

Ing. Marie Jedličková

starosta

místostarostka

Zapisovatelé:

Munir Massow
sekretariát tajemníka MěÚ

Ověřovatelé:

Mgr. Renáta Macharová
členka ZM

Dagmar Živníčková
členka ZM

