Z Á P I S
z 4. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,
které se konalo dne 18.3.2019
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 . Li bor E li á š, čl en 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:

Bc . Mi ch a l Bo ud ný , s t ar os ta
V er on ik a H r uš ec k á , č len k a Z M

Nepř ít o mni :

<d le pr ez enč n í li st in y >

Hos té:

I n g. A r c h . Ok s a na M at y ášo v á
M gr . Bo hu s la v F ia la, t aj emní k M ěÚ
I n g. 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
M gr . V er on ik a L s ti bůr k ov á , pr ávn ík
I n g. 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 :

I n g. M a r ie Jed lič k ov á, m ís to st ar os t k a

Ov ěř ov a t elé:

M gr . J a na Ba n go vá , č len ka Z M
M gr . V la d imír S ou ko p, č l en Z M

Návrhová komise:

Číslo
bodu
1.

paní Dagmar Živníčková, Bc. Libor Eliáš, Ing. arch. Dušan Jakoubek

Bod
Komentář
Zahájení a schválení programu 4. zasedání zasedání zastupitelstva města, volba
návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
Zasedání zahájila v 17:00 hodin paní místostarostka Ing. Marie Jedličková, která předala slovo
panu tajemníkovi Mgr. Bohuslavu Fialovi, který přítomným zastupitelům představil nově
jmenovou vedoucí odboru správních činností a živnostenského úřadu paní Mgr. Dariu
Vašákovou. Poté paní místostarostka přivítala všechny přítomné na 4. zasedání Zastupitelstva
města Slavkov u Brna, konstatovala, že je přítomno 13 členů zastupitelstva města a

zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Navrhla určit ověřovateli zápisu paní Mgr. Janu
Bangovou a pana Mgr. Vladimíra Soukopa (schváleno 13 hlasů pro) a členy návrhové komise
paní Dagmar Živníčkovou, pana Bc. Libora Eliáše a pana Ing. arch. Dušana Jakoubka
(schváleno 13 hlasů pro). V rámci schválení programu 4. zasedání zastupitelstva města
navrhla místostarostka města přidat bod "Zpoplatnění silnice I/50", který je předložen na
dnešní zasedání v papírové formě "na stůl". O takto upraveném programu zastupitelé města
hlasovali (13 hlasů pro).

Po takto schváleném programu vystoupil pan ...... s požadavkem zařazení bodu s názvem:
Návrh na svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Slavkov u Brna. Po krátké
diskusi bylo hlasováno o zařazení tohoto bodu do programu (schváleno 8 pro, 1 proti, 4 se
zdrželi)
Pro: 8 - Ing. Marie Jedličková, Mgr. Jana Bangová Ing. Hynek Charvat, Mgr. Petr Jeřábek,
paní Dagmar Živníčková, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. arch. Dušan
Jakoubek
Proti: 1 - Bc. Libor Eliáš
Zdrželo se: 4 - Ing. Ivan Charvát, paní Vendula Andrlová, Mgr. Renáta Macharová, Mgr. Petr
Kostík

Následně bylo hlasováno o celkovém programu
Zdržel se: Mgr. Petr Kostík

Předkladatel: Starosta

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

2.

72/4/ZM/2019 Dotace z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozdělení dotace ve výši 1.590.000 Kč a povinného příspěvku z rozpočtu města
(dle podmínek Programu) za podmínky, že bude poskytnuta, následně:
Městu Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, Slavkov u Brna, IČ 00292311 , ve
výši 1.314.000 Kč z Programu na Zámek s podzámčím, parkem a sochařskou
výzdobou,
Ing. Miroslavu Zichovi a Ivaně Zichové, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░ , ve výši 72.000 Kč z Programu na obnovu štítů fasády domu č.p. 104 na
Koláčkově náměstí, KP r.č. 51120/7-9012,
Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, ve výši 204.000 Kč
z Programu na oprava podlahy půdy kostela.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - příspěvku v rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón s Ing. Miroslavem Zichem, Ivanou Zichovou, oba bytem
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , dle podílu odsouhlaseného v usnesení č. I, za
podmínky, že dotace bude poskytnuta.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - příspěvku v rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón s Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, IČ: 617 29
710, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna, dle podílu odsouhlaseného v
usnesení č. I, za podmínky, že dotace bude poskytnuta.

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Oksana Matyášová, Mgr. Bohuslav Fiala.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová
Typ dokumentu: Usnesení
3.

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

73/4/ZM/2019 Schválení projednané Zprávy o uplatňování územního plánu Slavkova u
Brna.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Zprávu o uplatňování územního plánu Slavkov u Brna včetně Přílohy č. 2.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupil Ing. arch. Dušan Jakoubek.
Ing. arch. Dušan Jakoubek požádal o zvýšenou komunikaci a o případnou konzulatci s úřadem
územního plánování v průběhu zpracování zpráv, tak, aby se mohl jako pověřený člen
zastupitelstva pro územní plán odborně vyjádřit.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Zdržel se: Ing. arch. Dušan Jakoubek.

4.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

74/4/ZM/2019 Žádost o prodej pozemku parc. č. 681/2 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Kuda
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 681/2 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
21m2 z vlastnictví města do vlastnictví pana Jiřího Kudy, bytem bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č.
3985-009-2019 ve výši 583,83Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitosti
(správní poplatek za návrh na vklad, znalecký posudek č. 3985-009-2019) uhradí
kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupil Bc. Libor Eliáš.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení
5.

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

75/4/ZM/2019 Zástupci města na VH Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. a Respono, a. s.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města :
1. deleguje zástupcem města na valné hromadě společnosti Vodovody a
kanalizace Vyškov, a.s., IČ: 49454587, paní Ing. Marii Jedličkovou,
místostarostku města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo pracovního
zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města
Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem
právním jednáním dle programu valné hromady, stanov a.s. a platných
právních předpisů.
2. navrhuje zástupcem města do představenstva společnosti Vodovody a
kanalizace Vyškov, a. s., IČ: 49454587 pana Bc. Michala Boudného (jako
pokračujícího zástupce města v představenstvu společnosti) a do dozorčí rady
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., IČ: 49454587 pana Ing.
Hynka Charvata (jako pokračujícího zástupce města v dozorčí radě
společnosti).
3. deleguje zástupcem města na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., IČ:
49435612, pana Bc. Michala Boudného, starostu města Slavkova u Brna. Pro
případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Bc.
Libora Eliáše, člena rady města Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je
zmocněn k hlasování a ke všem právním jednáním akcionáře dle programu
valné hromady, stanov a.s. a platných právních předpisů.
4. navrhuje zástupcem města do představenstva společnosti RESPONO, a. s., IČ:
49435612 pana Mgr. Petra Kostíka (jako pokračujícího zástupce města v
představenstvu společnosti).
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. Ivan Charvát, Ing. Hynek Charvat, Mgr. Petr Kostík.

Ing. Ivan Charvát požádal o předání výročních zpráv zastupitelům před konáním valných hromad a
dále o pravidelné poskytování informací v intervalu 1x - 2x ročně od zástupců města v orgánech
těchto společností.
Mgr. Petr Kostík připomněl, že podal informaci ke kauze "Respono" na kontrolním výboru. Požádal
tajemníka městského úřadu o distribuci výroční zprávy, která by měla být doručena na úřad. Sdělil,
že bude rád za jakékoliv podněty.
Ing. Ivan Charvát upřesnil, že zastupitelé by měli vědět co obě společnosti chystají.
Ing. Hynek Charvat přislibil předložení informací ze společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
na příštím zasedání zastupitelstva.
Ing. Marie Jedličková vysvětlila probíhající spor jednoho minoritního vlastníka společnosti Vodovody
a kanalizace Vyškov, a. s. o vyplacení dividendy.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
Zdržel se: Mgr. Petr Jeřábek.
Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Jana Kuklová
Typ dokumentu: Usnesení
6.

Usnesení bylo: Přijato

76/4/ZM/2019 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:
RO

6
7

ORJ Odd.

§

Pol.

ORG

ÚZ

Text
ŽP - zařazení nové položky - MND - ložiskový
průzkum
OVV - Navýšení položky - Nespecifikované
rezervy

20

22

1356

71

71 6409

5901

30

34

4112

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

71

71 6409

5901

OVV - Nespecifikované rezervy

Příjmy
(Kč)

Výdaje (Kč)

156 800
156 800
668
668

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
7.

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

77/4/ZM/2019 Změna č. 2 územního plánu Slavkova u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu územního plánu č. 2 zkráceným způsobem, jejímž obsahem bude pouze

změna využití pozemku parc. č. 1650/35 v k. ú. Slavkov u Brna na veřejně
prospěšnou stavbu.

Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili Ing. arch. Dušan Jakoubek, Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Oksana Matyášová
Ing. arch. Dušan Jakoubek sdělil, že tato zpráva nebyla s nim předem projednána, poprosil pro
příště o projednání předem.
Ing. Ivan Charvát položil doplňujicí dotaz, zda mateřská škola patří pod veřejně prospěšnou stavbu.
Ing. arch. Oksana Matyášová - potvrdila
Bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

8.

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Arch. Oksana Matyášová

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

78/4/ZM/2019 Zpoplatnění silnice I/50
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
podporu záměru zpoplatnění silnice I/50 pro nákladní dopravu nad 3,5 t v rámci
rozšíření mýtného systému na silnice I. tříd.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Vladimír Soukop,
Ing. Hynek Charvat, Mgr. Bohuslav Fiala, Mgr. Petr Kostík, Ing. Ivan Chavát, Bc. Libor Eliáš, Mgr.
Petr Jeřábek.
Ing. arch. Dušan Jakoubek se vyjádřil k předloženému materiálu. Uvítal by precizaci informací a
upozornil, že není zřejmé, koho se ve skutečnosti zpoplatnění bude týkat. Přívital by podrobnější
informaci. Nevadilo by mu zpoplatnění u nákladní dopravy nad 3,5t., ale toto dle jeho názoru není z
předloženého memoranda úplně jasné. Poukázal na zprávy, které se objevují v médiích.
Mgr. Petr Kostík informoval, že cílem ministerstva dopravy je odlehční provozu na I/50 a využití
dálnice za Vyškovem. Doporučil, aby zastupitelstvo naformulovalo požadavky města.
Mgr. Vladimír Soukop se dotázal, jak se toto dotkne města. Upozornil na plánované zavedení
elektronického mýtného.
Ing. Hynek Charvat odkázal na memorandum, které zmiňuje zpoplatnění pouze nákladní dopravy
nad 3,5t.
Ing. arch. Dušan Jakoubek apeloval, aby se zvážil dopad na region a na podnikatelské subjekty z
okolí.

Ing. Ivan Charvát doporučuje obvolat další obce a města a zvolit jednotný postup.
Bc. Libor Eliáš navrhl upravit předložené usnesení, že zastupitelstvo města souhlasí se
zpoplatněním nákladní dopravy nad 3,5t.
Mgr. Přemysl Jeřábek upozornil na možné zpoplatnění autobusů.
Bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
Proti: Mgr. Petr Jeřábek.
Zdržel se: paní Dagmar Živníčková, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Vladimír Soukop.
Předkladatel: Bc. Michal Boudný

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj

Pro: 9 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Typ dokumentu: Usnesení
9.

79/4/ZM/2019 Návrh pana Aloise Hlásenského na svolání mimořádného zasedání
Zastupitelstva města Slavkov u Brna
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
I. Zastupitelstvo města ukládá
radě města projednat podněty pana Aloise Hlásenského a skupiny občanů předané
na dnešním zasedání a navrhnout zastupitelstvu města usnesení k této věci.
Zprávu uvedla místostarostka města a vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu.
V rozpravě vystoupili: Ing. Marie Jedličková, pan ░░░░ ░░░░ , Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr.
Petr Kostík, Mgr. Přemysl Jeřábek, paní ░░░░ ░░░░ .
Mgr. Přemysl Jeřábek se dotázal pana ░░░░ ░░░ zda postupoval i jinak, nebo pouze oslovil
zastupitelstvo.
pan ░░░░ ░░░░ - odpovídám panu Mgr. Přemyslu Jeřábkovi, že pravděpodobně neposlouchal ty
důkazy, které jsem předložil. Ta otázka je logická, ale po poslechu důkazů nelogická. Je nemám
jinou možnost, než se obrátit na zastupitelstvo města.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - tady bylo jasně řečeno co můžeme jako zastupitelstvo udělat.
Potřebuji návrh na usnesení, který povede k dalším krokům naší činnosti. Navrhuji jako člen
návrhového výboru, aby se tímto zabývala rada města a předložila zastupitelstvu města návrh na
usensení. Nechci to shazovat dopředu. Pustil jsem si některé ty pořady, nemám stejně pocitově
nastavené vnímání jako Vy. Na druhou stranu jsou to věci, které mě také znepokojují.
pan ░░░░ ░░░░ - kdybyste si dobře přečetl ten můj návrh, tak tam jsou dva návrhy, první na
svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města a druhý, aby občané byli seznámeni s poklady,
které jsem Vám zaslal. Nic míň nic víc.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - to mimořádné zastupitelstvo můžeme svolat. Co se týká informování
veřejnosti, město musí postupovat podle zákona.
Mgr. Petr Kostík odkázal na příslušná ustanovení jednacího řádu zastupitelstva města.

pan ░░░░ ░░░░ - svoláním mimořádného zasedání zastupitelstva města mám na mysli zasedání
za účasti občanů k tématu ohrožení demokracie a ohrožení tohoto státu, a aby se lidé rozhodli, zda
skutečně je ohrožen tento stát a demokracie.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - necítím to ohrožení demokracie jako to cítite Vy. Ten výstup, který
očekáváte bude mít vliv na 10 občanů. Dejte informace do zpravodaje, to je nejrychlejší způsob,
jak dostat informace mezi lidi.
paní Vendula Andrlová - ten zpravodaj je sestaven z redakční rady, který individuální příspěvky buď
schválí nebo zamítne.
pan ░░░░ ░░░░ - mám zákaz inzerovat ve Slavkovským zpravodaji.
paní ░░░░ ░░░░ - v dnešní době každý ví co je FB, internet, pokud někdo má o toto zájem může
si to vyhledat. Doporučuji panu Hlásenskému užitečnější činnost.
Ing. Marie Jedličková poprosila k věcnosti.
pan ░░░░ ░░░░ - nenechám se urážet.
Ing. Marie Jedličková vyhlásila od 18:02 hodin do 18:10 hodin aby návrhová komise připravila
usnesení
Bylo hlasováno o navrženém usnesení.
V době hlasování bylo přítomno 11 členů zastupitelstva města.
Nepřítomni členové zastupitelstva města v době hlasování: paní Dagmar Živníčková, Mgr. Přemysl
Jeřábek
Zdržela se: paní Vendula Andrlová
Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení
10.

Hlasování
Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Diskuse
Ing. Ivan Charvát se dotázal na důvod vyhlášení výběrových řízení na ředitele ZUŠ a ZŠ
Komenského.
Ing. Marie Jedličková odpověděla, že rada města vyhlásila výběrová řízení z principiálních důvodů.
Není primárním cílem někoho odvolávat, ale posunout dál.
Ing. Ivan Charvát - myslím, že obě organizace pracují velmi dobře a že tento krok je zbytečný.
Ing. arch. Dušan Jakoubek vyslovil svůj názor, že rada města má na toto zákonné právo, ale měla
postupovat jinak. Požádal o předložení informací, proč nemohou současní ředitelé zůstat ve funkci.
Pokud byla nespokojenost, tak se měli pozvat oba ředitele a probrat jejich vize do dalších let. Uvítal
by "lidský" přístup.

Mgr. Petr Kostík - kdyby existovaly takové informace, tak jsou současní ředitelé dávno odvoláni.
Ředitelům končí mandát a rada města se dohodla, že na všechny tyto posty bude vyhlašovat
výběrové řízení. Myslím, že paní místostarostka to řekla jasně. Rada města takto rozhodla a má na
toto právo. Nevidím důvod, proč by současní ředitelé nemohli svůj post obhájit.
Bc. Libor Eliáš - je to využití možnosti probrat s řediteli jejich vize do dalšího období, které je
šestileté.
Ing. arch. Dušan Jakoubek - můj přístup by byl takový, že bych před vyhlášením výběrového řízení
požádál příslušného ředitele o koncepci a pak bych se rozhodl. Tato cesta se mi zdá solidnější.
Mgr. Přemysl Jeřábek vysvětlil další negativní dopady vyhlášení konkurzu a upozornil na možnou
destabilazaci v těchto organizacích.
Ing. Hynek Charvat sdělil, že neexistují žádné jiné důvody než principiální k vyhlášení výběrových
řízení. Potvrdil, že rada města bude takto postupovat u všech ředitelů příspěvkových organizací a
znovu vysvětlil důvody. Věří, že dosavadní ředitelé se do výběrového řízení přihlásí a obhájí své
pozice.
Mgr. Jana Bangová - myslí si, že u veřejnosti může vyhlášení konkurzu vyvolat pocit, že je problém
ve škole. Veřejnost zpravidla neví, že funkční období ředitelů je šestileté.
Mgr. Vladimír Soukop reagoval na rozpoutanou debatu. Poslední dobou čelí dotazům od kolegů co
provedl. Zákon je tak nastavený a rada města rozhodla a toto akceptuje. Vnímá podporu kolegů a
avizoval, že se do výběrového řízení přihlásí.
Mgr. Petr Jeřábek - dotázal se, zda rada města zvážila hrozbu. že tyto organizace mohou zůstat bez
vedení.
Ing. Ivan Charvát upozornil na složité postavení ředitelů se znovu přihlásit do konkurzu, protože je
rada města před výběrovým řízením bude muset odvolat.
pan ░░░░ ░░░░ - mám připomínku k zápisu z minulého zastupitelstva, kde bylo napsáno, že byla
diskuse, ale už tam nebylo ukončení bez možnosti se vyjádřit. Vy tady rozhodujte o milionech, ale z
pohledu trestního práva jste nepostižitelní. Proto navrhuji, abyste si pořídili hlasovací zařízení, kde
by bylo jasné, kdo jak hlasoval a bylo to transparentní pro občany.
Mgr. Petr Jeřábek - dotaz z minulého zasedání zastupitelstva města k dopisu pana Hlásenského,
který nebyl zastupitelům doručen.
Ing. Marie Jedličková můžeme to zjistit do dalšího zastupitelstva.
Mgr. Bohuslav Fiala - u dalšího dopisu pana Hlásenského proběhlo doručení v pořádku.
pan ░░░░ ░░░░ - chtěl jsem se zeptat zastupitelů, zda nový dopis, který jsem Vám poslal s
návrhem na svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města Vám byl doručen řádně a včas.
Ing. Marie Jedličková - ano, byl doručen řádně a včas.

Předkladatel: Starosta

11.

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

Závěr
Ing. Marie Jedličková poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání zastupitelstva
města v 18:40 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. Jana Bangová
členka ZM

Mgr. Vladimír Soukop
člen ZM

