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Zápis z 4. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

konaného dne 11. ledna 2023 v zasedací síni budovy radnice 

Zahájení  

Jednání zastupitelstva zahájil v 16.00 hod. a dále řídil starosta města Ing. Jan Brůžek. 

Starosta přivítal členy zastupitelstva a ostatní přítomné.   

Oznámil, že jednání zastupitelstva města bylo svoláno rozesláním písemných pozvánek  

zastupitelům dne 4. ledna 2023 a informace o místě, době a navrženém programu 

připravovaného zasedání zastupitelstva města byla vyvěšena na úřední desce dne 4. ledna 

2023.  

Přítomno: 21 členů zastupitelů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo je  

usnášeníschopné. 

Omluveni: 0 

Zapisovatelem jednání je určena: Irena Peterová 

Sčítáním hlasů je pověřen David Drahokoupil a Ing. Vít Steklý 

Ověřovatelem zápisu jsou: Ing. Stanislav Šťastný a Jaroslav Zahradník 

Návrhová komise návrh, předseda: Mgr. Milan Chalupník    

Členové: Jan Karlík, Bc. Jana Švecová                                      

Protinávrhy: 0 

Hlasování: pro 21 hlasů. Návrhová komise byla schválena dle předloženého návrhu. 

 

Program jednání zastupitelstva města Slatiňany:  
1. Program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

2. Zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově 

3. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku (ošatné pro 

oddávající) 

4. Úprava měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva  

5. 32. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022  

6. 2. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2023  

7. Prodej bytových jednotek čp. 822-825 Staré náměstí Slatiňany 

8. Volba přísedících Okresního soudu v Chrudimi 

9. Jmenování zástupce do MAS Chrudimsko 

10. Pověření starosty k uzavírání termínovaných vkladů 

11. Pověření starosty a místostarosty do VaK Chrudim a Mikroregionu 

12. Závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko 

13. Různé 

14. Diskuze a závěr 

 

1.  Program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo upravený program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany  

ve znění zprávy č. 1/4. 

Rozprava: -  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 20 hlasů, 1 hlas se zdržel. Návrh byl schválen. 
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Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Slatiňany byl ve stanovené lhůtě sepsán a 

připraven k nahlédnutí na sekretariátu starosty. 
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Kunc a Jaroslav Slanina ověřili zápis a jako správný jej 

potvrdili svými podpisy. Připomínky a námitky k zápisu byly podány MVDr. Ivanem 

Jeníkem.  

Pan starosta předložil námitky pana MVDr. Jeníka. Pan MVDr. Jeník požádal pana starostu, 

aby to bylo v zápise tohoto zastupitelstva. Původní zápis se měnit nemusí.  

Starosta – Seznámil zastupitele s námitkami pana MVDr. Jeníka k předešlému zápisu 

z jednání zastupitelstva. Za prvé výrok MVDr. Jeníka „Shodli jsme se, že vypracování není 

v souladu s legislativou. Nechceme, aby došlo k tomu, že město bude vystaveno pokutě až 1 

mil. Kč“ zazněl až při diskusi při projednávání rozpočtu. Za druhé „O žádném odvozu hmoty 

nic nevím“ tento výrok MVDr. Jeník neřekl, jen pokýval nesouhlasně hlavou. Za třetí byl 

vznesen dotaz, kdo navrhl protinávrh vzetí na vědomí vyvěšeného návrhu rozpočtu na úřední 

desce? Já jsem navrhl. Na dotaz MVDR. Jeníka proč byl vznesen protinávrh, když měl úřad 

právní rozbor o správnosti procesního postupu zveřejnění návrhu rozpočtu nebylo 

zodpovězeno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo město vzalo na vědomí námitky a připomínky k zápisu z 3. zasedání 

zastupitelstva, které podal MVDr. Ivan Jeník dne 2.1. 2023. 

Hlasování: pro 21 hlasů. Návrh byl schválen.  
Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Slatiňany je tímto považován za schválený. 

 

2. Zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1. ověřilo soulad zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově s vydanou 

územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 

v území dle § 68 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů – dle přiloženého odůvodnění zrušení Regulačního plánu 

pro lokalitu 44/R v Trpišově včetně jeho změn 1 a 2, které je doplněno odůvodněním 

pořizovatele dle § 68, odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo po ověření neshledalo 

žádný rozpor. 

Hlasování: pro 11 hlasů, 10 hlasů se zdrželo. Návrh byl schválen. 

 

2. souhlasilo s vyhodnocením výsledků projednání zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 

44/R v Trpišově, vyhodnocením připomínek, vypořádání stanovisek, rozhodnutí o 

námitkách, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele dle § 67, odst. 4 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Hlasování: pro 11 hlasů, 10 hlasů se zdrželo. Návrh byl schválen.  

 

3. vydalo podle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení § 

71 odst. 3 stavebního zákona a § 69 odst. 2) stavebního zákona, § 171 až 174  zákona č. 

500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy - zrušení 

Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově včetně jeho změn. 

Hlasování: pro 11 hlasů, 10 hlasů se zdrželo. Návrh byl schválen. 
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Rozprava:  

Ing. Šťastný – Toto jsme řešili již 22.8. 2022, kdy jsme odmítli zrušení regulačního plánu, než 

vejde v platnost územní studie. Bylo schváleno usnesením. Neměla by se ta studie dříve 

projednat a pak rušit regulační plán? Teď, co navrhuje úřad, jde v rozporu s usnesením 

zastupitelstva. 

Starosta – Nevnímám to tak, konzultoval jsem to s panem H. Projednali jsme to s výborem 

územního plánování a shodli jsme se na tom. Pan H mi řekl, že ji zaregistruje tuto studie a 

zároveň se zruší tento regulační plán.  

Ing. Šťastný – Já to chápu, ale máme tu původní usnesení a nové. Tyto usnesení si měl vzít 

pan tajemník k sobě. Původní usnesení by se mělo revokovat a následně zrušit regulační plán. 

Tato zpráva je ze strany pana tajemníka špatně připravená.  

Starosta – Prosím o vyvarování se osobních útoků. Pan tajemník tu zprávu nezpracovával. 

Dělal ji pan Ing. Hoffman.  

Ing. Hoffman – Konzultoval, jsem to s panem H.  

Ing. Šťastný – Pojďme to procesně udělat správně.  

p. Drahokoupil – Je to jasně dané, když zrušení regulační plána, tak vstupuje v platnost 

územní studie.  

Ing. Picpauer – Kdy vstoupí v platnost ta studie? 

Ing. Hoffman – Až ji zaregistruje pan H.  

MVDr. Jeník – Kdo tu studii viděl?  

Starosta – Viděli jsme ji ve výboru pro územní plán. Pan H ji nemůže zaregistrovat, když platí 

regulační plán. Studie není schválená, výbor ji pouze doporučuje.  

p. U – Pokud bych byl zastupitel, tak bych tu studii chtěl vidět, abych věděl, co obsahuje.  

Ing. Koblížek – Jaký je rozdíl mezi studií a regulačním plánem? Regulační plán se zruší a 

nahradí ho studie. Je tam nějaké uvolnění. Jaký tam je rozdíl? 

Mgr. Chalupník – Bez ohledu na to, jestli schválit nebo ne, tak bychom ale měli být 

seznámeni s touto studií. Nevím, jak moc procesně spěchá toto zrušení. Nebylo by dobré, to 

odložit na příští zasedání? Bude toto zdržení nějaký problém? Navrhl bych odložení tohoto 

bodu.  

Starosta – Fakticky mi není známo, že by to byl problém. Nikdo se nepřišel zeptat, že by tuto 

studii chtěl vidět. Mám ji u sebe v kanceláři, jestli chcete, tak Vám ji přinesu a předložím.  

Ing. Šťastný – Je to v rozporu s tím, co jsme schválili. Územní studie by měla jít do 

zastupitelstva a předtím by měla být projednána v radě. Je to dle mého názoru chybně. Není 

na to vůbec žádné usnesení ani rady a zastupitelstva.  

Ing. Koblížek – Kdo tu studii schvaluje? Lze tu studii zrušit?   

Starosta – Zastupitelstvo schválilo zadání této studie a dle toho byla vypracována. Nelze to 

tak jednoduše zrušit.  

Mgr. Chalupník – Ano materiály přišly a není tam moc dlouhá doba na prostudování, nejde to 

ze dne na den.  

 

Protinávrhy Mgr. Chalupník:   

Zastupitelstvo města odložilo projednání zrušení regulačního plánu pro lokalitu 44/R 

v Trpišově na příští zasedání zastupitelstva. – o tomto protinávrhu se nehlasovalo.  

 

p. Zahradník – Můžu poprosit o bližší vysvětlení?  

Starosta – Regulační plán nenaplňoval již aktuální potřeby. 80% lokality je již zastavěno. 

Například tam bylo zakresleno hřiště, ale to již vzniklo už za obchodem.  

Hoffman – Regulační plán už splnil svoji roli a bylo vhodné ho nahradit. Bylo nutná 

aktualizace s novým stavebním zákonem.  
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p. Drahokoupil – Dle mého názoru by se mělo hlasovat nejprve o návrhu usnesení co je 

v programu a pak o protinávrhu. 

Mgr. Chalupník – Ano tak je to v pořádku.  

Ing. Šťastný – Není tam časová prodleva mezi zrušením regulačního plánu a nabytím 

platnosti nové územní studie?  

Starosta – Není tam žádná časová mezera. Je to konzultováno s panem H. Konzultovali jsme 

to, a pokud je vůle to odložit, tak já tomu nebráním.  

 

 

3. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku (ošatné pro oddávající) 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku 

starostovi, místostarostovi a určeným členům zastupitelstva obce ve znění zprávy č. 3/4. 

Rozprava:  

Mgr. Chalupník – Finanční výbor konstatuje, že je to stejné s dosud platnou směrnicí. 

Nerozumím tomu, proč se to schvaluje, když je to stejné. 

Starosta – Schvalujeme, že se vyplatí ošatné a neměníme směrnici.  

pí Hanušová – Máme nové oddávající a musím mít usnesení, že to můžeme vyplácet těmto 

oddávajícím.  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 21 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

4. Úprava měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Slatiňany neschválilo zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva a peněžitých plnění fyzickým osobám dle § 84 odst. 2 písm. n a v), které nejsou 

členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce od 

1. 2. 2023 ve znění zprávy č. 4/4. 

Rozprava:  

Starosta – Vychází to z toho, že byl vydán nový předpis. Rada města doporučuje neschválit 

toto navýšení.  

Mgr. Chalupník – Finanční výbor projednával tento bod. Vzešel návrh, vyrovnat výše odměny 

na výši 50% možného maxima, neboť v tuto chvíli jsou procentuální výše rozdílné.  

pí Hanušová – Pokud se přistoupí na návrh finančního výboru, tak by se musel upravit 

rozpočet. V průměru je navýšení vyšší a v rozpočtu by chybělo asi 24.000,- Kč. V materiálech 

máte vládní navýšení.  

Starosta – My jsme v radě projednali, že v listopadu jsme navýšili odměny a rada města, proto 

nedoporučuje další navýšení. 

p. Zahradník – Proč to tu je, když se v listopadu odsouhlasilo?  

pí Hanušová – Já vás musím upozornit na změnu odměňování. Poslední 2 roky nebyla dělána 

valorizace. Pokud řeknete, že nemám reflektovat na změny odměňování, tak já Vás na to 

nebudu upozorňovat.  

Mgr. Chalupník – Je to povinnost nás informovat. Projednat se to musí. Při vydání vládního 

nařízení o tom jedná zastupitelstvo.   

Starosta – Procentuální výši jsme neměnili.  

p. Drahokoupil – Finanční výbor má protinávrh, ale ten jsme se dozvěděli až tady. Nešlo by to 

dříve?  

Mgr. Chalupník – Finanční výbor se sešel v pondělí a dnes byl zápis zaslán starostovi a panu 

tajemníkovi. Dnes ráno jsme ho odsouhlasili. Nepřísluší mi, to zasílat všem zastupitelům.  
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Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 15 hlasů, 6 se zdrželo. Návrh byl schválen. 

 

5. 32. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022   

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města schválilo 32. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany  

na rok 2022 v příjmové části na 91.853.958,13 Kč (dorovnáno financováním příjmů 

48.978.442,95 Kč) a ve výdajové části 118.658.701,08 Kč (dorovnáno financováním výdajů 

22.173.700,- Kč) ve znění zprávy č. 5/4. 

Rozprava: -  

Mgr. Chalupník – Finanční výbor tomu žádné stanovisko nedá. 

pí Hanušová – Tohle poslední rozpočtové opatření se dělá začátkem ledna, reaguje na nutné 

dorovnání kvůli účetní závěrce. Na základě schválení odesíláme na kraj.  

Mgr. Chalupník – Za mě by bylo škoda nepřijmout toto rozpočtové opatření. Doporučuji ho 

schválit.  

Ing. Koblížek – nemám žádné výhrady, ale co znamená použití finančních prostředků ve výši 

48. mil. Kč?  

pí Hanušová – To je za celý rok použití hospodářského výsledku. Pokud je něco potřeba 

v průběhu roku dofinancovat, tak se na to používá hospodářský výsledek. Hospodářský 

výsledek z předchozího roku, používáte k financování činnosti města.  

Ing. Koblížek – V roce 2022 se utratilo o 48 mil víc, než se získalo?  

MVDr. Jeník – V minulém roce zbyly peníze a ty se budou utrácet v příštích letech. Dotační 

peníze se nemohou rozpočtovat, objeví se ve chvíli, až nám přijdou na účet. Všechny dotační 

peníze, se nemohou rozpočtovat.  

p. Zahradník – Když přijdou dotační tituly, tak schodek bude jiný.  

pí Tesařová – Rozpočet je na rok, buď jsou vyšší příjmy, nebo vyšší výdaje. Rozpočet musí 

být vyrovnaný. Město pokud nemá peníze, je závislé co přijme během roku. My máme peníze 

na účtu a používáme je z minulých let.  

Ing. Koblížek – Hlavně aby neubývaly ty peníze moc rychle. 

Mgr. Chalupník – Ubývat v každém případě budou.  

Ing. Šťastný – Roberte, budou v příštích letech ubývat, když jsi hlasoval pro schválení návrhu 

rozpočtu na minulém zastupitelstvu a rozpočtového výhledu v následujících letech.  

p. Zahradník – Rozpočtový výhled byl daný a nejsou tam zahrnuté žádné dotační tituly. Může 

to být lepší nebo i horší.   

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 21 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

6. 2. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2023   

Návrh usnesení: 

1. Zastupitelstvo města schválilo 2. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města  

    Slatiňany na rok 2023 v příjmové části na 93.421.900,- Kč (dorovnáno financováním  

    příjmů 17.350.855,- Kč) a ve výdajové části 110.772.755,- Kč (dorovnáno financováním  

    výdajů 0,- Kč) ve znění zprávy č. 6/4. 

2. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1. schválené  

    usnesením RM 4/2023 ze dne 4. 1. 2023. 

Rozprava:  

Ing. Steklý – Těch 600. mil. Kč je dobře? 

Starosta – Jo je to dobře.  
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Mgr. Chalupník – Finanční výbor navrhoval, aby tam byla částka 600. mil. Kč. Těší mě, že 

jsme se takto shodli.  

Ing. Steklý – V druhém bodu bereme na vědomí rozpočtové opatření č. 1.  

pí Tesařová – Já až jsem se k těm penězům dostanu, tak s nimi nemůžu už disponovat. Jde o 

ukládání peněz na termínované vklady. 

Starosta – To je v dalším bodu.  

pí Tesařová – Ono se to sčítá, jak ty peníze otáčím. Minulý rok jsem nemohla ukládat peníze 

v listopadu a prosinci a bohužel jsme o úroky tak přišli.  

Starosta – Paní Tesařová říká, že by do pověření starosty nedávala částku, nebude tím starosta 

omezen.   

Mgr. Chalupník – Tak by se schválila nová úprava částky.  

Ing. Harsa – Když se vyčerpá 600 mil. Kč, tak budeme muset svolat mimořádné 

zastupitelstvo.  

Starosta – Tato diskuze patří až k bodu č. 11.  

p. Kunc – proč tam nedat ještě víc?  

pí Tesařová – Do června částku 600. mil. Kč nepřekročíme.  

Ing. Koblížek – Podstata rozpočtového opatření je náhon a dofinancovat wiffi4EU. Byl bych 

raději, kdyby bylo více variant. Nechci podpořit tento projekt. Nevím, proč je před školou 

nutná wiffi. 

Starosta – 2,3 mil. Kč je na stavbu, která běží. Peníze se přerozpočtovávají, rada prodloužila 

termín dodavateli do 17.4.2023.  

Ing. Hoffman – Prodloužení bylo pro to, že je potřeba upravit projektovou dokumentaci a 

opravit kamenný mostek. 

MVDr. Jeník – Chci se zeptat, došlo k navýšení oproti vysoutěžené částce? 

Ing. Hoffman - Vícepráce budou určitě a možná úprava dna koryta. 

Ing. Koblížek – Kolik odhadujete? 

Ing. Hoffman – Je tam ten mostek, přesně to nevím. Tato částka by měla pokrýt dokončení 

stavby. Měla by pokrýt vícepráce. Je tam trochu rezerva.  

MVDr. Jeník- Je to povýšený proti částce, která byla vysoutěžená. Je tam rezerva.  

Ing. Šťastný – To se soutěžilo, když jsem byl na investicích. Cena se soutěží stlačila dolů.  

Soutěžní cena je výrazně nižší, než byla projekční cena. Nemyslím si, že toto je fakticky něco 

špatného. My jsme rychle vypsali řádnou soutěž, ačkoliv jsme nemuseli, byla to havárie a 

mohlo se to zadat na výjimku. 

Ing. Koblížek – Jiné řešení je, jestli zachovávat tuto cestu kolem zámku.  

Ing. Šťastný – Ta cesta se používá, nesouvisí to s projektem modely. Ta cesta a opěrná zeď 

tam musí být.  

p. Slanina – Přidal bych se k názoru pana Ing. Koblížka ohledně projektu wiffi4EU.  

Ing. Steklý – Je to dotační titul, kde po městě je veřejná wiffi. Musí se to tak jmenovat. 

Hotspot se dával ke spořitelně a ne vysloveně ke škole.  

p. Slanina – Je zbytečné za to utrácet peníze. Kdo to využije. Nevidím v tom smysl. 

Starosta – Je potřeba spoluúčast doplatit. 

Mgr. Chalupník – Neschválení této rozpočtové změny je neschválení dotačního titulu a 

musela by se tato dotace vracet. Časem tohle pozbyde smysluplnosti. Turisté si mohou v okolí 

těchto hotspotů zjistit nějaké informace. Patří to k dobrému turistickému komfortu.  

p. Zahradník – Jakou lokalitu to obsáhne? 

Ing. Pešek – Původní návrh byl 20 lokalit, ale vybralo se nakonec několik míst. Je to v Kunčí, 

kde to využívá pan Drahokoupil, Škrovád, Trpišov, podmínkou vyplacení peněz je přihlášení 

určitého počtu lidí. My doplácíme jen rozdíl, co to stálo navíc. Bude se dorovnávat, dle 

aktuálního kurzu. Připravím článek do ozvěn a přesně to tam popíšu.  
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p. Drahokoupil  - Je to umístěno v úřadovně v Kunčí a využívají to mladí hasiči při 

schůzkách.  

Mgr. Peřina – Je to nastaveno tak, že se to může případně přesunout na jiné místo?  

Ing. Pešek – Můžete ten hotspot posunout na jiné místo, ale musíte to dát vědět evropské 

komisi. Po 3 letech udržitelnosti si s tím můžete dělat, co chcete.  

Mgr. Peřina – Jsou ta místa, kde jsou ty hotspoty umístěny někde na úložišti?  

Ing. Koblížek – Já je můžu přečíst, jestli dostanu slovo. Je to umístěno na městském úřadu, 

budova bývalé spořitelny, Švýcárně, na zastávce, plovárně, Kunčí, Škorvád, Trpišov.  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 20 hlasů, 1 hlas proti. Návrh byl schválen. 

 

7. Prodej bytových jednotek čp. 822-825 Staré náměstí Slatiňany 

Rozprava:  
Ing. Koblížek – Nešlo by to schválit celé usnesení najednou?  

Starosta – Nešlo, musí se to schválit každé zvlášť.  

Mgr. Chalupník – Finanční výbor souhlasí s realizací prodeje bytů. Doporučuje prověřit 

platnost těchto smluv, doporučuje doplnit důvodovou zprávu o návrhy smluv.  

Starosta – Záměr prodeje bytů byl projednán a je o tom zápis. 

Ing. Šťastný – Zabývali jsme se o tom z procesního hlediska na kontrolním výboru. Záměr 

prodeje byl schválen v roce 2014. Z důvodu uplynutí 8 let, byl opakovaně vyvěšen v roce 

2022. Zastupitelům nebyly bohužel předloženy kupní smlouvy. Máme obavu z toho, že by to 

mohl někdo napadnout. Je na panu tajemníkovi, aby kupní smlouvy vypracoval. My tu máme 

zprávu, že schvalujeme prodej a kupní smlouvy, ale nemáme kupní smlouvy. Je to procesně 

špatně. Kontrolní výbor doporučuje stáhnout tento bod z jednání a v okamžiku vyhotovení 

kupních smluv navrhuje obratem svolat zastupitelstvo a jednat o tomto prodeji.  

Starosta – Je tu napsáno komu prodáváme, co prodáváme a za jakou cenu. Doba prodeje 

uplynula v srpnu 2022, a proč to neřešilo předchozí vedení?    

Mgr. Chalupník – Je to konstatování a jsou to čistě upozornění, aby nedošlo k něčemu, co 

bychom zpětně museli řešit. Předkupní právo města je v délce 10 let. Zastupitel by měl mít 

znění smlouvy, když hlasuje o jejím uzavření. Je to procesní věc.  

Tajemník – Souhlasím, co bylo řečeno, ale pan Průša byl nemocný a tak došlo k časové 

prodlevě. Věnuji se tomu několik let a poslední 3 roky je to velmi intenzivní. Nemyslím si, že 

kupní smlouvu by mohl někdo napadnout. Ne všechny smlouvy byly v konečném znění, co 

schválila zastupitelstvo. Jeden z důvodů proč ty smlouvy tam nejsou, je ten, že náklady 

s vyhotovením smluv budou platit kupující a bude to náročné na výpočet. Je to vzhledem k 

času a podmínkám předloženo z tohoto důvodu v tomto stavu. Prodej se řeší už 11 let. Pokud 

neschválíte, oddálí se to o třeba 6 týdnů.  

Starosta – Chci Vás upozornit na to, že ta věc běží a je tu tlak, aby to proběhlo co nejdříve.  

Ing. Picpauer – Je to v podstatě schválení záměru. Není potřeba, abychom znali přesné znění 

smluv. Nikdo z nás není právník, je to na úřadu, aby si správnost smluv ohlídala. Na 

magistrátu neschvalujeme konkrétní smlouvy. Pouze záměr prodeje.  

p. Šotta – Precedens máme, když se prodávaly byty v Družstevní ulici. Můžeme se podívat, 

jestli smlouvy byly vypracovány, když to zastupitelstvo tehdy schvalovalo. Měli jsme budoucí 

smlouvy a nikdo je právně nenapadnul.  

MVDr. Jeník – Nešlo by se zeptat na katastru, zda jim stačí schválení v obecné podobě? Jak 

jste citoval, že v roce 2014 byl schválen záměr prodeje.  Ale v roce 2006 bylo schváleno, že 

pokud záměr po nějaké době není schválen, tak je potřeba vyvěsit znovu. 
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Tajemník – Pokud není ve smlouvě doložka o schválení je smlouva neplatná. Ptal jsem se už 

v minulosti z pohledu schválení záměru, ale po opětovném zveřejnění se nikdo nevyjádřil.  

Prodej schvaluje zastupitelstvo, záměr prodeje schválí zastupitelstvo.  

MVDr. Jeník – Cituji zákon.  

Tajemník – Tam je to přímo určené?  

Ing. Šťastný – Neschvalujeme záměr, záměr schválen v roce 2014. Teď schvalujeme 

konkrétní prodeje, pokud neexistuje usnesení, jaké zmiňoval bývalý pan starosta. V příloze 

zprávy jsou uvedeny na úložišti kupní smlouvy, které tam nejsou. Není pravda, že 

zastupitelstvo na magistrátu neschvaluje konkrétní smlouvy. Aspoň na kraji tak to je.  

Ing. Picpauer – Na magistrátě to tak je.  

Ing. Šťastný – Pokud to právně a procesně nebude v pořádku, tak to může někdo napadnout. 

Je to špatně připravené. Tajemník měl připravit smlouvy, ne Rada. Smlouvy předkládají 

vedoucí pracovníci a ne radní. Nebyli jsme v minulé radě o prodeji informováni.  

Tajemník -  O té situaci jsem informoval a nikdo se za 4 roky nepřišel zeptat.  

p. Drahokoupil – Tyto debaty nám akorát zabírají čas. Byty se mají prodat.  

p. Šotta – Základní parametry smlouvy tam jsou, je to tam jasně napsané. Jde o to, jestli když 

to odsouhlasíme, tak to není napadnutelné. Lidé si zaplatili nájmy, lidé už to věděli před 20 

lety za kolik ten byt koupí.  

 

17:50 – odchází MVDr. Jeník a MUDr. Holeka  

počet přítomných snížen 21-2 = 19 přítomných 

 

Mgr. Chalupník – Pan tajemník řekl, že to mohla minulá rada už připravit. I já se hlásím, že to 

mohlo být už prodáno. Tady máme důvodovou zprávu, že na datovém úložišti je kupní 

smlouva, která tam bohužel není. Jsou lidé, kteří chodí a ptají se a jak dlouhá je ochranná 

lhůta, do kdy se to nemůže prodat. Předkupní právo města je 10 let. Vlastníci s těmi byty 

nemůžou nějakou dobu nakládat. Nikdo nechce 20 smluv, ale na datovém úložišti by měl být 

návrh smlouvy. V tuto chvíli je spousta lidí nešťastných z toho, že podepsali smlouvu, kterou 

vlastně ani neviděli. 

Ing. Harsa – Navrhuji, tento bod odložit na příští zasedání.  

Mgr. Chalupník – Ty první části by se dali schválit, ale uzavření smlouvy by se projednalo 

příště. Nevím, jestli by to nepřineslo nějaký problém.  

Ing. Šťastný – Souhlasím s Mgr. Chalupníkem. Nemáme kupní smlouvy, ale takže to těžko 

můžeme schvalovat. Nikdy jste na radě, pane tajemníku, nikoho informoval, že smlouvy mají 

být uzavřeny do listopadu. Každý pracovník si hlídá termíny např. u dotací a vy jste měl toto 

v kompetenci a měl jste na to upozornit samosprávu. 

Starosta – Neútočte tímto tónem na pana tajemníka.  

Tajemník – Několikrát jsem to říkal panu Ing. Prokšovi, který informoval pana starostu. 

Ing. Šťastný – Nevím, jestli pana starostu, ale mě nikdo neinformoval.   

p. Kunc – Připravte slepou smlouvu, ať tu smlouvu vidíme a pojďme od toho. Dokážeme se 

sejít na tento jeden bod a hlasovat o něm.  

Ing. Picpauer – Rozumím tomu, ale na nás není, abychom schvalovali konkrétní smlouvu. Jde 

jen o to, že schvalujeme prodej a uzavření smlouvy.  

p. Kunc – Aspoň ten mustr bychom vidět měli.  

Bc. Švecová – Když kontrolní výbor shledal připomínky, tak že je neposlal dříve.  

p. Kunc – Kontrolní výbor byl dnes v 15 hodin.  

Ing. Šťastný – Kontrolní výbor se schází vždy před jednáním zastupitelstva. I kdybychom se 

sešli v pátek, tak tu nikdo už není a nemá nám kdo odpovídat na dotazy. Podklady dostaneme 

ve středu, a dřív nejsme schopni se sejít.  
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Starosta – Požádal bych vás, abyste se scházeli dříve. Pokud to je takhle těsně před 

zastupitelstvem, tak nemůžeme s vaším závěrem pracovat. 

p. Drahokoupil – Přijde mi, že vše děláte proto, aby to nešlo, než aby to šlo.  

Ing. Šťastný – Finanční výbor se sešel v pondělí, ale také Vám zápis předložil až dnes.   

Mgr. Chalupník – Tentokrát jsme zápis z finančního výboru zaslali až dnes, ale stihli jsme ho 

dříve připravit. U všech těch bodů je ve znění zprávy 7/4, a je napsáno, že je tam přílohou 

kupní smlouva, ale nikdo tu smlouvu neviděl, ale usnesení je napsáno tak, že ji schvalujeme.  

Ing. Picpauer – Změníme usnesení. 

Tajemník – Přes vánoce jsem byl nemocný, polovinu zpráv do zastupitelstva jsem za 1,5 dne 

vypracoval já. Neomlouvám se, a nemyslím si, že magistrát to dělá špatně. Nemám problém 

připravit na další zasedání zastupitelstva návrh smlouvy.  

Ing. Picpauer – Pojďme to udělat tak, že změníme usnesení, vypustíme druhé body.  

Ing. H – Katastrální úřad vyžaduje usnesení zastupitelstva, jinak nezapíše převod majetku. 

Kupující by pak platiti znovu 2.000 Kč za návrh na vklad. Když se vrátí jedna smlouva, tak se 

vrátí všechny. Aby s tím nebyli žádné problémy. Určitě prodat, ale je potřeba smlouvu vidět.  

Ing. Picpauer – Pro katastrální úřad tam bude uvedeno číslo usnesení. 

p. Šotta – Budeme schvalovat uzavření kupní smlouvy – schvalujeme proces.  

Mgr. Chalupník – Zákon je nemilosrdný. Pan starosta může podepsat jakoukoliv smlouvu. 

Jsou tam dané podmínky. Smlouvy obsahují spoustu článků, paragrafů, mohlo by to městu 

nevyhovovat. Bylo by dobré, aby byla jedna vzorová smlouva.  

Ing. Picpauer – Za prodávajícího budeme mít souhlas. Uvolňujeme ruce starostovi.  

Ing. Šťastný – Chtělo by se dohodnout časově, aby lidé věděli, na čem jsou. Stejně aparát ty 

smlouvy nemá a nemohou být podepsány. Pokud to teď odložíme, do 3 týdnů může být 

zasedání zastupitelstva a my to schválíme. Nezdržíme se a bude to procesně správně.  

Ing. Koblížek – Co když se Ti nebude líbit ta smlouva, tak ji budeš chtít předělat.  

Ing. Harsa – Záměr prodeje je schválený, necháme hlasovat o odložení bodu na příští zasedání 

zastupitelstva.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo odložení prodeje bytových jednotek 822-825 Staré náměstí 

Slatiňany na příští jednání zastupitelstva města.   

Hlasování: pro 13 hlasů, proti 3 hlasy, 3 hlasy se zdržely. Návrh byl schválen.  

 

Mgr. Peřina – Vidím zájmy nájemníků, ale všichni chceme, aby se byty prodaly. Je daná 

smlouva o smlouvě budoucí. Je dost podrobná, je schválen záměr prodeje. Co přidat do 

usnesení, aby smlouva byla projednána v radě na doporučení kontrolního a finančního 

výboru. Nikdo z nás není právník, abychom řešili jednotlivé body. Berte to jako pokus, o 

uspíšení. 

Starosta – Tohle musí schválit zastupitelstvo. 

Ing. Šťastný – Prodej nemovitostí musí schvalovat zastupitelstvo.   

 

8. Volba přísedících Okresního soudu v Chrudimi  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města  

1. zvolilo pana KP  jako přísedícího Okresního soudu v Chrudimi, Všehrdovo náměstí 

45, 537 21 Chrudim ve znění zprávy č. 8/4. 

Hlasování: pro 19 hlasů. Návrh byl schválen. 

2. zvolilo pana ZJ jako přísedícího Okresního soudu v Chrudimi, Všehrdovo náměstí 45, 

537 21 Chrudim ve znění zprávy č. 8/4     
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pro 13 hlasů, 6 se zdrželo, návrh byl schválen.  

Rozprava:  

Starosta – Minule jsme navrhli pana P a pan J podal podklady přímo k soudu. Soud nás 

vyzval, ke zvolení pana J, že s panem J souhlasí. 

Bc. Rulík – Za město Slatiňany se může občan nahlásit sám? 

tajemník – Soud si určí, jestli ty lidi potřebuje nebo ne. A pokud se někdo přihlásí, tak musí 

splnit náležitosti. Musí být delegovaný městem. 

Ing. Šťastný – Pana Jiráska zvolil kdo? 

Starosta – Pan Jirásek podal žádost sám přímo na soud.  

Ing. Šťastný – Nemělo by to být procesně jinak?  

tajemník – Může to tak být, ale toto usnesení jsme konzultovali se soudem v Chrudimi. Takže 

to je takto správně. 

Protinávrhy:  0 

 

9. Jmenování zástupce do MAS Chrudimsko 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města jmenovalo Ing. Vladimíra Rašína do orgánů MAS Chrudimsko, z. s., 

Resselovo náměstí 77, 537 01  Chrudim ve znění zprávy č. 9/4. 

Rozprava:  

Starosta – Po konzultaci s panem Ing. Prokšem, bývalým tajemníkem, nám bylo sděleno, že je 

dobré, aby tam byl navržen Ing. Rašín - tajemník. 

Ing. Šťastný – Můj názor je, že by tam měl zasednout pan starosta nebo místostarosta. Ten by 

tam mohl něco ovlivnit a odborně zdatný. Nemyslím si, že pan tajemník je na to kompetentní 

osoba.  

p. Šotta – Chtěl bych Tě požádat, abys přestal s narážky na pana tajemníka.  Tvoje narážky 

jsou nevhodné. Myslím si, že pan tajemník bude zdatný, jako pan starosta nebo místostarosta. 

Ing. Šťastný – Všechny pochybnosti, co mám vůči panu tajemníkovi, tak dokládám na 

konkrétních pochybeních.   

tajemník – Příště použiji dvě doložitelné a nepříjemné věci. Za 16 let co jsem tady se 

domnívám, že jsem udělal pro toto město hodně. Nesnesu, aby mě urážel někdo, koho 

doložitelně vyhodili z Krajského úřadu pro neschopnost.  

Starosta – Ukončuji prosím tuto diskuzi.  

p. M – Chtěl bych se zastat pana tajemníka. Toto není příjemné jednání mezi Vámi. Bylo by 

hezké se k sobě slušně chovat.  

Ing. Harsa – Konzultovali jsme to s panem Ing. Prokšem a doporučil nám, aby tam byl pan 

tajemník, kterému plně důvěřujeme.   

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 18 hlasů, 1 hlas proti. Návrh byl schválen. 

 

10. Pověření starosty k uzavírání termínovaných vkladů 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města  

1. pověřilo starostu Ing. Jana Brůžka k uzavírání termínovaných vkladů v rámci účtů 

města v Komerční bance, a.s. ve znění zprávy č. 10/4 

2. pověřilo starostu Ing. Jana Brůžka ke schvalování rozpočtových opatření pro 

termínované vklady uzavírané v rámci účtů města v Komerční bance, a.s. ve znění 

zprávy č. 10/4 

Rozprava:  
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Mgr. Chalupník – Finanční výbor souhlasí. Spíš mě mrzí, že jsme prošvihli listopad a 

prosinec. Takto získané finanční prostředky by se určitě hodily.  

Starosta - V minulém roce to dělalo asi 2,6 mil Kč.  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 19 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

11. Pověření starosty a místostarosty do VaK Chrudim a Mikroregionu 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města pověřilo 

1. starostu Ing. Jana Brůžka a v době jeho nepřítomnosti místostarostu Ing. Martina 

Harsu výkonem akcionářských práv a zastupováním na valné hromadě společnosti 

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 53728 Chrudim, IČ 

48171590, ve znění zprávy č. 11/4,  

2.      starostu Ing. Jana Brůžka a v době jeho nepřítomnosti místostarostu Ing. Martina 

Harsu k veškerým výkonům souvisejících se členstvím města Slatiňany 

v Mikroregionu Chrudimsko, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, IČ 70950792, 

ve znění zprávy 11/4. 

Rozprava: - 

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 19 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

12. Hospodaření Mikroregionu Chrudimsko za rok 2021 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu 

Chrudimsko za rok 2021 a zprávu z přezkoumání jeho hospodaření za rok 2021 ve znění 

zprávy č. 12/4 

Rozprava:  

Starosta – Výsledek hospodaření byl vyvěšen v červnu 2022 a na podnět valné hromady to 

máte vzít na vědomí. Je to povinnost členů Mikroregionu Chrudimsko. 

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 19 hlasů. Návrh byl schválen. 

 
13. Různé 

p. Zahradník – Připravil jsem s panem starostou návrh na přemístění kontejnerů ve Škorvádě 

za řeku k bývalé prodejně. Nebyl by v této lokalitě takový provoz a určitě i estetické hledisko 

by bylo dobré.  

Starosta – Skutečně jsme o tom hovořili, aby se hnízdo přemístilo za řeku. Je to ke zvážení, 

ale za řekou je také pozemek města, kam by se dalo hnízdo přesunout.   

Ing. Koblížek – Zrealizujete to nebo o tom budete přemýšlet?  

Starosta – Musím zjistit, zda je to možné.  

Ing. Harsa – Chceš dát návrh na usnesení? 

Ing. Kubín – Koho pověřit zda to lze realizovat? 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo město pověřilo Městský úřad Slatiňany prověřením možnosti přesunutí 

kontejnerového hnízda ze škrovádské návsi na pozemek 389/2 v k.ú Škrovád a v případě 

možnosti realizací tohoto přesunu.  
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Hlasování: pro 18 hlasů, zdržel se 1 hlas. Návrh byl schválen. 

 

Bc. Rulík – Slyšeli jste, že ve Škrovádě spadnul vzrostlý kaštan. Jsem za to, aby se za každý 

skácený strom vysadil jiný. Spadnul a naštěstí se nikomu nic nestalo. Chce to vše brát 

s rezervou, a pokud odborník řekne, že strom je špatný, tak by se měl pokácet. Takové to 

stahovaný kurty a podobně, to není moc vhodné řešení. Tento strom neměl žádný kořenový 

systém. Je to spíš apel na radní, aby to brali trochu s rozumem. Je potřeba zohlednit i hledisko 

bezpečnosti. 

p. Zahradník – To je pravda, povodí Labe tam má označené stromy na skácení a nic se neděje. 

Bylo by dobré zatlačit na povodí Labe, aby to pokáceli.  

Ing. Kubín – Byl to náš strom nebo Povodí Labe?  

Starosta – Byl to náš strom a máme na něj posudek z roku 2021. Pan K upozorňuje, na 

stavební práce, které mohou stromy poškodit. Tento týden došlo k dalšímu posouzení stromů 

v této lokalitě, ale písemné vyjádření zatím nemáme. 

 

Ing. Šťastný – Minulá rada tady soutěžila energie za město a diskutovalo se, že ostatní 

organizace zřizované městem si smlouvu uzavírají sami. Je na zvážení, až se bude připravovat 

nová soutěž za město, zároveň tam zahrnout i příspěvkové organizace? Soutěžit to jako jednu 

veřejnou zakázku. Navrhl bych následující usnesení: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Slatiňany pověřilo městský úřad Slatiňany přípravou změny konceptu 

způsobu veřejné soutěže na dodavatele energií (elektrická energie, plyn), tak aby nová veřejná 

soutěž realizovaná městem zahrnovala již i energie pro organizace zřízené městem.  

Hlasování: pro 18 hlasů, proti 0 hlasů, 1 hlas se zdržel. Návrh byl schválen.  

 

Ing. Harsa – Už jsme to na radě probírali.  

Ing. K – Není to novinka, už to bylo realizováno a nevím, proč se od toho upustilo.  

Ing. Šťastný – Já nevím, když jsem nastoupil do rady města v roce 2018, tak to už bylo.  

 

p. Kunc – Slatiňany nemají náměstí, ale děkuji za obchvat a tím i zklidnění TGM. Občané 

z Klubu českých turistů mají návrh, jestli by možné, aby byly zřízeny lavičky – třeba od 

Peška k základní škole. Myslím si, že by to bylo vhodné. Dávám to jako podnět, možná také 

jednou budeme staří a budeme rádi za každou lavičku, na kterou si můžeme sednout.   

 

Mgr. Chalupník – Chtěl bych poděkovat radě za otevřenost a vstřícnost zastupitelům 

k možnosti přístupu na podklady pro zasedání rady. Četl jsem vyjádření, které bylo posláno 

panem tajemníkem. Podle mě by ale šlo zařídit, aby někteří členové finančního a kontrolního 

výboru, kteří nejsou zastupitelé, měli přístup na datové úložiště. Navrhuji proto usnesení.  

 

19:05 – odešel p. Šotta a p. Slanina – počet přítomných snížen 19-2= 17 přítomných  

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím přístupu členů finančního a kontrolního výboru 

na datové úložiště za účelem výkonu práce výkonu člena finančního a kontrolního výboru za 

podmínky podpisu mlčenlivosti o citlivých údajích v souladu s platnou legislativou.  
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Hlasování: pro 15 hlasů, proti 0 hlasů, 2 hlasy se zdržely. Návrh byl schválen.   

 

Starosta – Zastupitelé mají podepsanou mlčenlivost. Zatím jak to je nastaveno, že zastupitelé 

mají přístup na všechno. V současné době to není připraveno, aby se to mohlo hned spustit.  

Mgr. Chalupník – Není to o hned, ale spíš časem. 

Starosta – Vím, že to je vícepráce pro vás, abyste jim to rozesílali.   

Mgr. Chalupník – Bylo by to operativnější i pro vás. 

Ing. Douša – Dřív členové také neměli přístup?  

Mgr. Chalupník – Ne neměli. 

Ing Steklý – Rada v roce 2019 přijala usnesení č. 184/12/2019/ZMS o zveřejňování podkladů 

zpráv do zastupitelstva na webu úřadu. Kdyby se v tom pokračovalo, tak by to kontrolnímu a 

finančnímu úřadu pomohlo.  

p. Drahokoupil – Hlavně aby to mělo vliv na jednání kontrolního výboru.  

Ing. Šťastný – Jestli se bude scházet kontrolní výbor vždy před zasedání zastupitelstva je na   

dohodě členů. Kontrolní výbor kontroluje správnost procesu i zpětně. Pokud se budou chtít 

členové scházet i dřív, nemám problém to svolat. My všichni jsme v zaměstnání a zbývá 

pondělí nebo středa. V pondělí zasedá finanční výbor. Ostatní dny je úřad do 14:30 a v pátek 

do 13:00.  

p. Drahokoupil – Veškeré výbory jsou poradní za zastupitelstvo. Vy nám informace dáváte až 

na zastupitelstvu, a to už je pozdě.  

Ing. Šťastný – Řeší se věci i zpětně.   

Starosta – Já bych doporučil třeba v pondělí. Zápis bychom pak měli před zasedáním 

zastupitelstva a mohli bychom na případné problémy lépe reagovat. 

 

14. Diskuze a závěr 

Diskuse pro zastupitele:  

 

p. U – Chtěl bych Vás požádat, o diskutování k problematice zastavění plochy mezi ulicí 

Švermova a obchvatem. Naše město se vylidňuje, za posledních 5 let nám ubylo 40 lidí. 

Například v Orli přibylo za posledních 5 let 60 obyvatel, Rabštejnské lhotě 160 obyvatel. 

Chtěl bych Vás informovat, že 15.2. 2023 bude druhé veřejné projednání územního plánu.  

Starosta – Zápis z územního plánu je rozpracován. 15.2. 2023 bude představen upravený 

návrh územního plánu. A pak ještě bude 7 dní na podání opakovaných námitek. Už nemůže 

námitku podat každý, ale pouze ten, kterého se ta námitka dotkla. Pak bude opět schválení 

zastupitelstvem těchto námitek. Uvidíme, co přijde a kdy se nám to podaří dotáhnout do 

konce.  

 

Mgr. Peřina – Organizace ochrany přírody bude provádět revitalizaci zarostlého potoka 

v Kochánovicích. Vykácení stromů vypadá drasticky, ale cíl je podpořit výskyt obojživelníků, 

kteří se v této lokalitě vyskytují. Je to v návaznosti na rekreační lesy Podhůra. Připravujeme 

exkurzi pro veřejnost, která se tam bude konat v 1. polovině tohoto roku.  

 

p. Urválek – K mé připomínce žádný zastupitel nic nemá?  

Starosta – Je to v zápise a budeme o tom jednat v radě.  

Ing. Koblížek – Je to určitě na místě. Tlak na osídlování lokalit tu je. Podporoval bych 

zastavování lokalit a nezapomenout na silnice.   

Ing. Kubín – Myslím si, že nejprve by bylo dobré schválení územního plánu, ale jsem pro tuto 

studii. Nemyslím si, že to vyřídíme v prvních měsících. Rozhodně to budu v radě iniciovat.  

Ing. Šťastný – Navrhuji vytvořit návrh usnesení.  
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p. U – Zadání studie není úplně vhodné. Je potřeba definitivě schválit územní plán. Já chci, 

aby vznikla diskuze, že to chceme. Teprve pak bych řešil nějaké usnesení. 

Starosta – Já počítám s tím, že po námitkách bude neveřejný seminář, kde se seznámíte 

s námitky na územní plán a v tu chvíli bude vhodná diskuze.  

 

Ing. K – Možná by nebylo od věci, aby si město udělalo revizi pozemků, které jsou v majetku 

města. Urychlilo by to další konání rozvoje tohoto území.  

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hod. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:       ……………………………              ……….…………………… 

      

 

 

            

                              

 Ing. Jan Brůžek                               Ing. Martin Harsa 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 


