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Starostka města Chropyně Ing. Věra Sigmundová zahájila v souladu s ustanovením § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, veřejné zasedání Zastupitelstva města Chropyně v 16:05 přivítáním všech přítomných.

Starostka dále konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je dle prezenční listiny přítomno 12 zastupitelů, a k přijetí 
usnesení je třeba 9 hlasů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Uvedla, že z jednání se omluvili Mgr. Josef Havela, pan 
Josef Horák, paní Veronika Langrová a paní Magda Rapantová. Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph. D., na jednání dorazí později.

Starostka města oznámila, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli podepsán bez připomínek a vyzvala zastupitele k přednesení 
připomínek k zápisu. Mgr. Vlasatý předal všem přítomným zastupitelům své písemné připomínky k zápisu z jednání dne 22. dubna 2015.

V průběhu jeho připomínek dorazil na zasedání Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph. D., přítomno je 13 zastupitelů.

Dále Ing. Jiří Rosecký tlumočil námitky pana  ke znění zápisu minulého jednání. Starostka v souladu s jednacím řádem 
požádala o vyjádření ověřovatele zápisu ze dne 22. dubna 2015. Písemné stanovisko paní Veroniky Langrové bylo přečteno Ing. Blaž-
kem, jelikož se dnešního zasedání nemůže zúčastnit, Ing. Vladimír Blažek své stanovisko sdělil osobně. V souladu s jednacím řádem 
následovalo hlasování o oprávněnosti vznesených připomínek bez rozpravy.

Zastupitelstvo města Chropyně

shledává

námitky proti zápisu z jednání Zastupitelstva města Chropyně č. 6 ze dne 22. dubna 2015 vznesené Mgr. Michalem Vlasatým za opráv-
něné a 

schva lu je  

opravu zápisu v intencích vznesených námitek.

Pro: 2 (Krejčíř, Vlasatý), Proti: 5 (Bajgar, Blažek, Hrabalová, Juřena, Kalinec), 
Zdržel se: 6 (Hloušek, Charvát, Macháček, Novotný, Rosecký, Sigmundová), Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)

Návrh nebyl přijat

Zastupitelstvo města Chropyně

shledává

námitky proti zápisu z jednání Zastupitelstva města Chropyně č. 6 ze dne 22. dubna 2015 vznesené panem  za 
oprávněné a 

schva lu je  

opravu zápisu v intencích vznesených námitek.

Pro: 3 (Juřena, Krejčíř, Vlasatý), Proti: 3 (Bajgar, Blažek, Hrabalová), Zdržel se: 7 (Hloušek, Charvát, Kalinec, 
Macháček, Novotný, Rosecký, Sigmundová), Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)

Návrh nebyl přijat

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva města Chropyně ze dne 22. dubna 2015 byl schválen beze změn. Starostka dále upozornila všech-
ny přítomné, že z jednání zastupitelstva je pořizován audiozáznam za účelem zpracování zápisu ze zasedání.

Starostka určila zapisovatelkami dnešního jednání Bc. Danu Jedličkovou a paní Renátu Valáškovou, ověřovateli zápisu určila paní Bože-
nu Hrabalovou a Ing. Radovana Macháčka. Návrhovou komisi navrhla ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a členové Ing. Jaro-
slav Hloušek a Mgr. Michal Vlasatý.

U s n e s e n í  Z M  1 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e  

návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a členové Ing. Jaroslav Hloušek a Mgr. Michal Vlasatý.

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění

Starostka města předložila také návrh programu jednání. 
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Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nepodal další návrh, byl níže uvedeným usnesením schválen tento program zasedání:

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně od posledního zasedání Zastupitelstva města Chropyně

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

4. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Chropyně č. 1

5. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2015

6. Majetkoprávní záležitosti

7. Účetní závěrka města Chropyně za rok 2014

8. Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2014

9. Všeobecná rozprava

U s n e s e n í  Z M  2 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 7.

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

Místostarosta města Ing. Jiří Rosecký předložil Zprávu o činnosti Rady města Chropyně. Zpráva je zpracována od zasedání zastupitel-
stva města dne 25. března 2015. Součástí zprávy byla i informace o cenových nabídkách na provedení forenzního auditu na akci „Svoz 
biologického odpadu pro město Chropyně“ a informace o cenové nabídce na provedení právního posouzení změny územního plánu 
vedoucí k zastavení záměru těžby štěrkopísku v lokalitě Hejtman.

Materiál tisk č. 0186-15ZM

Rozprava:

Mgr. Bajgar požádal o objasnění k soudnímu řízení s firmou Hochtief. Ing. Sigmundová sdělila, že firma Hochtief byla zažalována o pena-
lizační platbu za zpožděné předání stavby.

Mgr. Vlasatý nesouhlasí s převodem finančních prostředků z položky určené na rekonstrukci brouzdaliště na nákup kontejnerů pro svoz 
bioodpadu. Mgr. Kalinec konstatoval, že kontejnery v současné době chybí, rekonstrukce brouzdaliště bude provedena po skončení 
sezony, účtována bude do roku příštího. Dle slov Ing. Sigmundové byly zbylé prostředky převedeny na opravy bytů v domě 
s pečovatelskou službou, kde je každý byt před znovuobsazením rekonstruován. K uvažované rekonstrukci brouzdaliště následně pan 
Juřena připomněl, že plánovaná oprava pláště za 1 milion není vhodná a bude provedena větší oprava v rozsahu cca 2,5 milionu v příš-
tím rozpočtovém roce.

Ing. Krejčíř se dotázal na cenu nájmu prostor bývalé cukrárny na náměstí Svobody stanovenou novému nájemci a na cenu, která byla 
stanovena manželům . Ing. Sigmundová sdělila, že manželům  byla z rozhodnutí rady města stanovena cena 
1.040 Kč/m2, tato cena byla také vypsána při hledání nového nájemce, zájemce se však žádný nepřihlásil. Rada nechtěla ponechat tento 
objekt prázdný, a proto byla cena snížena až na 420 Kč/m2, za kterou byly prostory pronajaty novému nájemci. Pan Juřena připomněl, že 
se rada původně snažila celý objekt prodat, odhadní cena byla stanovena ve výši 5,73 milionu Kč, žádný zájemce o koupi neprojevil 
zájem. Ing. Blažek ujistil přítomné, že diskuse o stanovení ceny nájmu na radě města byla velice bouřlivá a pan Charvát vyjádřil politová-
ní nad tím, že cena nájmu, kterou měli původně manželé , tj. 355 Kč/m2, měla být zachována a Bianca mohla dodnes existovat.

Rozprava byla ukončena.

U s n e s e n í  Z M  3 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně

b e r e  n a  v ě d o m í
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1. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 25. března do 18. června 2015,

2. informaci o cenových nabídkách na provedení forenzního auditu na akci „Svoz biologického odpadu pro město Chro-
pyně“, a

3. informaci o cenové nabídce na provedení právního posouzení změny územního plánu vedoucí k zastavení záměru těž-
by štěrkopísku v lokalitě Hejtman.

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 2 (Krejčíř, Vlasatý), Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolní-
ho výboru Zastupitelstva města Chropyně

Předseda kontrolního výboru Bc. Ivo Novotný předložil zprávu o činnosti výboru. Kontrolní výbor se zabýval kontrolami plnění usnesení 
zastupitelstva města a rady města. Provedl také kontrolu dokončené investiční akce „Svoz biologického odpadu pro město Chropyně“ a 
výběrového řízení.

Materiál tisk č. 0199-15ZM

Rozprava:

Mgr. Vlasatý jako člen kontrolního výboru upozornil, že při kontrole výše uvedené investiční akce bylo zjištěno, že předložená dokumen-
tace není v pořádku, z větší části nebyly předloženy originály jednotlivých dokumentů. Jako neobjektivní se kontrolnímu výboru jeví dů-
vod vyřazení firmy Alfa Profi, s. r. o., pro podezřele nízkou cenu a rozpor mezi podélným a svislým lisováním. Ing. Sigmundová upozorni-
la na to, že součástí zprávy o provedené kontrole mělo být i vyjádření ředitele SMM. Mgr. Kalinec toto své sdělení všem přítomným pře-
četl. Ing. Sigmundová následně všem předvedla rozdíl mezi lisováním horizontálním a vertikálním, které je nevhodné, neboť takto sliso-
vané lahve se nedají svázat do balíků pro další přepravu. Ing. Blažek pochválil kontrolní výbor za skvěle odvedenou kontrolu. Mgr. Vlasa-
tý upozornil na skutečnost, že se chybějící dokumenty nahrazovaly ověřenými kopiemi až v květnu 2014. Ing. Sigmundová připomněla 
všem přítomným, že situace ve vedení SMM po tragickém odchodu  byla velice složitá. Mgr. Vlasatý v souvislosti se zjištěními 
kontrolního výboru navrhl provést forenzní audit této investiční akce.

Ing. Blažek připomněl, že celá kauza začala jako podezření na střet zájmů paní starostky. Není si jistý tím, že forenzní audit tento střet 
prokáže a dále upozornil na možnost, že Státní fond životního prostředí může na zjištění, že je jeho akce kontrolována forenzním audi-
tem, reagovat požadavkem na vrácení celé dotace. Mgr. Vlasatý uvedl, že kontrolní výbor dostal od zastupitelstva uloženo provést kont-
rolu investiční akce a tento úkol splnil. Na základě výsledku této kontroly navrhuje kontrolní výbor provedení forenzního auditu.

Rozprava byla ukončena.

Zastupitelstvo města Chropyně

uk ládá

Radě města Chropyně nechat zpracovat na investiční akci „Svoz biologického odpadu pro město Chropyně“ forenzní audit nezávislou 
auditorskou firmou.

Pro: 5 (Hloušek, Charvát, Juřena, Krejčíř, Vlasatý), Proti: 2 (Blažek, Hrabalová), Zdržel se: 6 (Bajgar, Kalinec, Macháček, 
Novotný, Rosecký, Sigmundová), Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)

Návrh nebyl přijat

Zastupitelstvo města Chropyně

b e r e  n a  v ě d o m í

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně za 2. čtvrtletí roku 2015.

Pro: 8 (Bajgar, Blažek, Hrabalová, Kalinec, Krejčíř, Novotný, Rosecký, Sigmundová), Proti: 0, Zdržel se: 5 (Hloušek, Charvát, 
Juřena, Macháček, Vlasatý), Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)

Návrh nebyl přijat

Ing. Kotula upozornil přítomné, že všichni zastupitelé mají právo volného hlasování. Pokud někdo hlasuje pro protinávrh, ale tento není 
schválen, může hlasovat pro původní návrh. 
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3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

Předseda výboru Mgr. Milan Bajgar předložil zprávu o činnosti výboru. Finanční výbor projednal mimo jiné kontrolu hospodaření 
s majetkem města Chropyně, majetkoprávní záležitosti. Na zasedání výboru proběhla rozprava o auditu výsledku hospodaření města 
Chropyně a jím zřizovaných příspěvkových organizací za I. čtvrtletí roku 2015.

Materiál tisk č. 0200-15ZM

Rozprava:

Ing. Macháček se dotázal na stanovisko finančního výboru k dodatečným úpravám rozpočtového opatření v souvislosti s úpravami 
v mateřské škole. Dle sdělení předsedy finanční výbor tuto poslední změnu sice neprojednal, ale námitky proti této změně patrně mít 
nebude. Ing. Sigmundová upozornila na to, že tato rozpočtová změna vyplynula z jednání, které proběhlo v úterý 16. června 2015 a 
nebylo časově možné ji předjednat ve výboru.

Rozprava byla ukončena. 

U s n e s e n í  Z M  5 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně za 2. čtvrtletí roku 2015.

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění

4. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Chropyně č. 1

Místostarosta Ing. Jiří Rosecký a člen zastupitelstva Mgr. Michal Vlasatý předložili změny v jednacím řádu, které se týkají podávání námi-
tek k zápisu ze zastupitelstva, dohodovacího řízení a pořizování zvukového záznamu zasedání za účelem pořízení zápisu.

Materiál tisk č. 0185-15ZM

Rozprava:

Mgr. Vlasatý upozornil, že po provedení navržených změn se na internetu bude zveřejňovat pouze výpis přijatých usnesení. Pan Charvát 
by uvítal, kdyby záznam z jednání byl zveřejněn na webových stránkách města. Ing. Rosecký uvedl, že zveřejnění je možné poté, co 
bude záznam anonymizovaný. Ing. Krejčíř se podivil tomu, že zveřejňování je možné, v minulém volebním období bylo zveřejňování dle 
jeho slov odmítáno. Ing. Kotula přiblížil přítomným, že právní názory na zveřejňování veškerých informací se pořád vyvíjejí. Pokud zastu-
pitelstvo rozhodne, že bude záznam jednání zveřejňován, bude nutné dodržet platnou legislativu a bude třeba zajistit potřebné technické 
prostředky jak k pořízení kvalitní audionahrávky, tak i k pořízení potřebné techniky k odstranění citlivých a osobních údajů. Pan Charvát 
navrhl zapojit tuto záležitost do právě probíhajícího projektu digitalizace úřadu. Ing. Rosecký upozornil, že tento projekt je již schválený a 
nelze do něj zahrnovat neschválené akce. Pan Dvořák vyjádřil názor, že občané města určitě přivítají zveřejnění audiozáznamu i včetně 
pořízení potřebné techniky a větší otevření radnice. Ing. Blažek doufá, že zveřejňování zvukového záznamu snad napomůže kultivaci 
komunikace na zasedáních zastupitelstva.

Ing. Sigmundová v této souvislosti navrhla usnesení.

Rozprava byla ukončena.

U s n e s e n í  Z M  6 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně

u k l á d á  

tajemníkovi Městského úřadu v Chropyni připravit technickou a finanční analýzu potřebných zařízení na pořízení audiozáznamů
a videopřenosů z jednání zastupitelstva.

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění
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U s n e s e n í  Z M  7 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e  

změnu č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Chropyně.

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění

Starostka města předala řízení zasedání místostarostovi. 

5. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2015

Starostka města Ing. Věra Sigmundová předstoupila před přítomné s návrhem čtvrtého rozpočtového opatření v tomto kalendářním roce. 
Rada města na svém jednání ze dne 16. června 2015 navrhla navýšit položku na rekonstrukci mateřské školy zapojením části rozpočtové 
rezervy.

Materiál tisk č. 0180-15ZM

Rozprava:

Pan Juřena se dotázal na optimální výši rozpočtové rezervy z důvodu nepříznivého vývoje daňových příjmů. Ing. Macháčková uvedla, že 
se očekává propad daňových příjmů až o 10 %, rozpočtová rezerva by proto měla být nejlépe ve výši 4 miliony Kč, pozitivní by mohlo být 
zúčtování některých dotací předfinancovaných městem ještě v letošním roce a tudíž možné znovuzapojení finančních prostředků do 
rozpočtu města. Pan Juřena na tuto skutečnost dle svých slov upozornil kvůli tomu, aby každá další investiční akce byla důkladně zváže-
na.

Rozprava byla ukončena. 

U s n e s e n í  Z M  8 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2015.

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 3 (Hloušek, Krejčíř, Vlasatý), Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění

Místostarosta předal řízení zasedání starostce. 

6. Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti předložila k projednání členka rady města paní Božena Hrabalová.

Materiál tisk č. 0192-15ZM

Bod č. 1

Rada města projednala návrh Smlouvy číslo 8800080985/1/VB/P mezi městem Chropyně a firmou RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Kliš-
ská 940 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, o zřízení věcného břemene na zatíženou nemovitost – pozemek parcelní číslo 245 v katastrál-
ním území Plešovec, jejímž předmětem je umístění plynárenského zařízení realizované pod názvem „Přeložka STL plynovodu na po-
zemku parcelní číslo 245 v katastrálním území Plešovec, číslo stavby: 8800080985“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a 
vytyčovacích bodů, v celkové délce 16,09 m. Výše úplaty bude činit 500 Kč. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a 
náklady spojené s řízením o povolení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí, jakož i ostatní náklady s uzavřením této smlouvy 
se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma RWE GasNet, s. r. o. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy schválit.

Projednáno bez rozpravy.
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U s n e s e n í  Z M  9 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvu číslo 8800080985/1/VB/P mezi městem Chropyně a firmou RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klišská 940 Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567, o zřízení věcného břemene na zatíženou nemovitost - pozemek parcelní číslo 245 v katastrálním úze-
mí Plešovec, jejímž předmětem je umístění plynárenského zařízení realizované pod názvem „Přeložka STL plynovodu na po-
zemku parcelní číslo 245 v katastrálním území Plešovec, číslo stavby: 8800080985“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěr-
ných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 16,09 m, za jednorázovou úplatu 500 Kč. Náklady spojené s vyhotovením geometric-
kého plánu a náklady spojené s řízením o povolení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí, jakož i ostatní náklady s 
uzavřením této smlouvy se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma RWE GasNet, s. r. o.

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění

Bod č. 2

Rada města projednala návrh Smlouvy číslo 9900075154/1/2015 mezi městem Chropyně a firmou RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Kliš-
ská 940 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, o zřízení věcného břemene na zatíženou nemovitost – pozemek parcelní číslo 521/15 v lokalitě 
Pazderna, v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění plynárenského zařízení realizované pod názvem „STL plyno-
vodní přípojka pro rodinný dům číslo popisné 330 v obci Chropyně, část obce Chropyně, číslo stavby: 9900075154“, včetně jeho součás-
tí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 3,5 m. Ve smyslu platného znění zásad města pro určení výše úplaty 
tato není počítána. Dle článku 4 uvedených zásad je hodnota břemene 0 Kč, protože investorem je fyzická osoba a jedná se o připojení
rodinného domu k technické infrastruktuře. Investor, pan , podá návrh na zápis věcného břemene dle této 
smlouvy do katastru nemovitostí a ponese náklady s tím spojené. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy schvá-
lit.

Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í  Z M  1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy číslo 9900075154/1/2015 mezi městem Chropyně a firmou RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klišská 940 Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567, o zřízení věcného břemene na zatíženou nemovitost - pozemek parcelní číslo 521/15 v lokalitě 
Pazderna, v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění plynárenského zařízení realizované pod názvem „STL 
plynovodní přípojka pro rodinný dům číslo popisné 330 v obci Chropyně, část obce Chropyně, číslo stavby: 9900075154“, včet-
ně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 3,5 m. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. 
Investor, pan , bytem , narozen , podá návrh na zápis věcného břeme-
ne dle této smlouvy do katastru nemovitostí a ponese náklady s tím spojené.

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění

Bod č. 3

Rada města projednala návrh Smlouvy číslo OT-014330029071/002 mezi městem Chropyně a firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: 28085400, o zřízení věcného břemene na zatíženou nemovitost - pozemek parcelní číslo 375 
v katastrálním území Chropyně, která se nachází v lokalitě nám. Svobody u domu pana , jejímž předmětem je umístění stavby 
realizované pod názvem „Chropyně, střešník+svod do SP100, “. Výše úplaty bude ve smyslu schválených zásad činit 1.500 Kč. 
Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s řízením o povolení vkladu věcného břemene do katastru
nemovitostí, jakož i ostatní náklady s uzavřením této smlouvy se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma E.ON Distribuce, a. s. Rada 
města doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy schválit.

Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í  Z M  1 1 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy číslo OT-014330029071/002 mezi městem Chropyně a firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6 České Budějovice, IČ: 28085400, o zřízení věcného břemene na zatíženou nemovitost - pozemek parcelní číslo 375 
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v katastrálním území Chropyně, která se nachází v lokalitě nám. Svobody u domu pana , jejímž předmětem je umístění 
stavby realizované pod názvem „Chropyně, střešník+svod do SP100, . Výše úplaty bude ve smyslu schválených zásad 
činit 1.500 Kč. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s řízením o povolení vkladu věcného 
břemene do katastru nemovitostí, jakož i ostatní náklady s uzavřením této smlouvy se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma 
E.ON Distribuce, a. s. 

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění

Bod č. 4

Rada města projednala žádost paní o koupi pozemku parcelní číslo 2184 zastavěná plocha o výměře 15 
m² a pozemku parcelní číslo 293/21 zahrada o výměře 344 m² v zahrádkářské kolonii za zámkem. Cena za pozemek pod chatkou činí
150 Kč/m² a cena pozemku zahrada činí 50 Kč/m². U této zahrádky bude ještě ke kupní ceně přičten podíl ceny za geometrický plán tj. 
4.998 Kč. Toto je poslední zahrádka k prodeji, tímto bude prodej v zahrádkářské kolonii za zámkem vyřešen. Záměr prodeje byl zveřej-
něn od 17. dubna do 6. května 2014. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku schválit.

Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í  Z M  1 2 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e

prodej pozemku parcelní číslo 2184 zastavěná plocha o výměře 15 m² za cenu 150 Kč/m² a pozemku parcelní číslo 293/21 za-
hrada o výměře 344 m² za cenu 50 Kč/m² paní , bytem . Ke kupní ceně bude přičten 
podíl ceny za geometrický plán, tj. 4.998 Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující a daň z nabytí nemovitých věcí 
bude hrazena podle zákona.

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění

Bod č. 5

Rada města projednala žádost o koupi pozemku parcela číslo 327/3 ostatní plocha o výměře 747 m² Agentury ochrany přírody a krajiny, 
regionální pracoviště, Správa chráněné krajiny oblasti Litovelské Pomoraví, se sídlem Husova 906/5 Litovel, IČ: 62933591, za cenu 
89.920 Kč dle znaleckého posudku číslo 13/4448/2015. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující a daň z nabytí nemovitých
věcí bude hrazena podle zákona. Pozemek se nachází u zámeckého rybníka. Na základě smlouvy o provedení stavby a o výpůjčce na
něm Agentura ochrany přírody postavila ornitologickou pozorovatelnu. Záměr prodeje byl zveřejněn od 10. do 28. dubna 2015. Rada 
města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku schválit.

Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í  Z M  1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e

prodej pozemku parcela číslo 327/3 ostatní plocha o výměře 747 m² Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, regio-
nální pracoviště, Správa chráněné krajiny oblasti Litovelské Pomoraví, se sídlem Husova 906/5 Litovel, IČ: 62933591, za cenu 
89.920 Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující a daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona.

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění

Bod č. 6

Společenství vlastníků domu čp. 655 a 656 na ulici Tyršova připravuje rekonstrukci bytového domu, která spočívá v zateplení obvodové-
ho pláště, v novém zastřešení a v náhradě stávajících balkonů betonovými lodžiemi bez základů. Těmito změnami stavby je dotčen 
pozemek parcela číslo 1057/1 ostatní plocha o výměře 1073 m² v katastrálním území Chropyně, který je ve vlastnictví města Chropyně. 
V souladu s výše uvedenými dotčenými právními předpisy potřebuje společenství vlastníků doložit právo k provedení záměru v části, 
spočívající na pozemku města Chropyně za účelem povolení stavby příslušným stavebním úřadem. Smlouvu projednala na svém zase-
dání rada města s doporučením pro zastupitelstvo města smlouvu schválit.

Projednáno bez rozpravy.
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U s n e s e n í  Z M  1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvu mezi městem Chropyně a Společenstvím vlastníků domu Tyršova 655 a 656 Chropyně, IČ: 27697002, o reali-
zaci stavby „Stavební úpravy bytového domu číslo popisné 655 a 656 Chropyně, Tyršova ulice“.

Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Hloušek), Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění

Bod č. 7

Rada města projednala žádost manželů  a , bytem , na odkoupení pozemku 
parcelní číslo 175/32 o výměře 804 m² za cenu 450 Kč/m² a pozemku parcelní číslo 175/33 o výměře 111 m² za cenu 250 Kč/m² na 
výstavbu rodinného domu v lokalitě Podlesí. Pozemek parcela číslo 175/33 bude zatížen věcným břemenem přístupu pro město Chropy-
ně z důvodu kanalizace a proto je jeho cena nižší. Jedná se o poslední volný stavební pozemek v této lokalitě. Záměr prodeje byl zveřej-
něn od 30. března do 2. června 2015. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku schválit.

Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í  Z M  1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e

prodej pozemku parcelní číslo 175/32 o výměře 804 m² za cenu 450 Kč/m² a pozemku parcelní číslo 175/33 o výměře 111 m² za 
cenu 250 Kč/m² v lokalitě Podlesí manželům  a , bytem . Pozemek 
parcela číslo 175/33 bude zatížen věcným břemenem přístupu pro město Chropyně z důvodu kanalizace. Nejpozději do 3 měsí-
ců po schválení prodeje bude uzavřena kupní smlouva. K podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
dojde až po zaplacení kupní ceny. V případě, že nabyvatel bude hradit kupní cenu úvěrem, schvaluje zastupitelstvo města mož-
nost uzavřít zástavní smlouvy s příslušným peněžním ústavem.

Dále se kupující zavazuje, že nejpozději do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy zajistí veškeré doklady potřebné dle platné
právní úpravy pro zahájení stavby rodinného domu. Ohlásí Katastrálnímu úřadu dokončenou stavbu rodinného domu pro zápis 
do KN tak, aby byla stavba do katastru zapsána nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy. Za nedodržení těchto termínů i 
jednotlivě je stanovena sankce 200 000 Kč.  Dodrží regulační podmínky budoucích novostaveb rodinných domů, jež jsou vyme-
zeny stavebním úřadem v územně plánovací informaci, vydané na základě žádosti každému stavebníkovi. Charakter zástavby 
bude srovnatelný se zástavbou v ulici E. Filly.

Nabyvatelé se zavazují, že v případě převodu pozemku na dalšího nabyvatele bude smlouva o převodu nemovitosti uzavřená 
mezi nabyvateli a dalším nabyvatelem obsahovat veškeré podmínky stanovené v této smlouvě a že nabyvatelé zaváží dalšího 
nabyvatele smlouvou k jejich plnění. V případě, že tak nebude učiněno, zavazují se nabyvatelé uhradit převodci smluvní pokutu 
ve výši 500.000 Kč a to do 30 dnů od převodu pozemku na nového nabyvatele, s čímž převodce a nabyvatelé souhlasí.

Kupující se kromě kupní ceny dále zaváže uhradit i náklady s převodem spojené tj. podíl na ceně geometrického plánu, sepis 
smlouvy, správní poplatek a jiné výdaje k podání vkladu na převod nemovitosti do katastru nemovitostí + náklady spojené s 
připojením nemovitosti k distribuční síti elektřiny. Náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně podílů na ceně geometric-
kého plánu a náklady spojené s připojením na distribuční síť elektřiny budou zaplaceny před podpisem kupní smlouvy.

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění

Starostka města předala řízení zasedání místostarostovi. 

7. Účetní závěrka města Chropyně za rok 2014
Ing. Věra Sigmundová seznámila přítomné s účetní závěrkou města za rok 2014 včetně předepsaných příloh. Účetní závěrka byla sou-
částí přezkoumání hospodaření auditorkou. Z účetní závěrky vychází předložený Závěrečný účet města.

Materiál tisk č. 161-15ZM. 

Zastupitel Bc. Novotný během této zprávy opustil zasedání.

Projednáno bez rozpravy.
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U s n e s e n í  Z M  1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e

Účetní závěrku města Chropyně za rok 2014.

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 3 (Hloušek, Krejčíř, Vlasatý), Nepřítomno: 5 (Havela, Horák, Langrová, Novotný, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění

Zastupitel Bc. Novotný se vrátil zpět na zasedání zastupitelstva.

8. Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2014

Starostka města Ing. Věra Sigmundová dále předložila Závěrečný účet města Chropyně za rok 2014 včetně zprávy auditorky, která ne-
shledala v hospodaření města žádnou skutečnost, která by ji vedla k přesvědčení, že hospodaření není v souladu s platnými právními 
předpisy.

Materiál tisk č. 0162-15ZM

Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í  Z M  1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2014, a to bez výhrad. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 3 (Hloušek, Krejčíř, Vlasatý), Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění

Místostarosta předal řízení zasedání starostce. 

9. Všeobecná diskuse

Ing. Rosecký upozornil na potřebu nového delegování starostky a místostarosty na zastupování na společné schůzi zakladatelů a orgá-
nech MAS Jižní Haná. Delegování schválené na ustavujícím zasedání zastupitelstva je podle metodiky ministerstva zemědělství nepo-
stačující.

Ing. Krejčíř se v souvislosti s tím dotázal na aktivity MAS Jižní Haná a jeho strukturu. Ing. Sigmundová sdělila, že MAS je sdružením 
nejen obcí, ale i podnikatelů, spolků, neziskovek atd., má za sebou zatím zkušební výzvy, v současnosti se připravuje potřebná organi-
zační struktura na to, aby MAS byla připravena na čerpání prostředků z EU. Ing. Rosecký připomněl, že MAS aktivní je, v současné době 
má již připraven strategický dokument rozvoje území. Ing. Blažek uvedl, že v MAS je zaměstnáno v přepočtu 2 a půl zaměstnance. 

U s n e s e n í  Z M  1 8 / 0 7 / 2 0 1 5 :

Zastupitelstvo města Chropyně

d e l e g u j e

k zastupování města a hlasování na společné schůzi zakladatelů společnosti Jižní Haná, o. p. s., a při jednáních v orgánech 
organizační složky MAS Jižní Haná starostku města Ing. Věru Sigmundovou a místostarostu města Ing. Jiřího Roseckého2014.

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 3 (Hloušek, Krejčíř, Vlasatý), Nepřítomno: 4 (Havela, Horák, Langrová, Rapantová)
Schváleno v předloženém znění

Zastupitel Ing. Macháček opustil zasedání. Počet přítomných klesl na 12 zastupitelů.
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Mgr. Vlasatý se dotázal na stav přípravy realizace hřiště z dotačního titulu Oranžové hřiště. Ing. Rosecký uvedl, že o této věci byla zmín-
ka v rámci zprávy o činnosti rady. Ing. Sigmundová sdělila, že projekt na tuto akci byl dodán v měsíci květnu, proto nebyla realizace 
provedena před zahájením sezony, bude realizováno na podzim, protože prostředky z dotace musí být použity do 365 dní od podání 
žádosti o dotaci. Pan Dvořák požádal o sdělení okolností této akce, které určily, že z příspěvku této nadace budou vybudovány tenisové 
kurty. Starostka města uvedla, že detaily projektu si určuje poskytovatel dotace. Budování nového hřiště u základní školy je uvažováno 
v rámci zamýšlené další etapy regenerace sídliště. Mgr. Vlasatý uvedl, že zpoždění projektu způsobilo komplikace provozovateli kurtů, 
jejich kapacita je nedostatečná.

Zasedání zastupitelstva opustil Ing. Hloušek. Počet přítomných zastupitelů klesl na 11.

Pan Charvát požádal o názor vedení města k možné regulaci hazardu na území města. Ing. Hrdlička uvedl konkrétní negativní případy 
osudů občanů města, které klade za vinu nekontrolované problematice hazardu, a upozornil na to, že řada okolních města již hazard na 
svém území zakázala či omezila. Pan Juřena v této souvislosti poukázal na prostředky, které do rozpočtu města odvody z výherních 
hracích přístrojů přinášejí, a navrhl v této věci konání referenda. Pan Dvořák chtěl vědět, zda se výsledkem referenda bude vedení města 
řídit. Ing. Sigmundová uvedla, že bude-li referendum platné, bude jeho rozhodnutí pro vedení města závazné. Uvedla však, že město 
v současné době řeší nedostatek financí. Ing. Hrdlička navrhl, že by se referendum mohlo konat příští rok souběžně s volbami do kraj-
ských zastupitelstev, vypsání referenda v jiném termínu by nemuselo zajistit dostatečnou účast voličů. Ing. Sigmundová uvedla, že je 
nutné si připustit, že nízká účast voličů může být způsobena také nezájmem občanů o tuto problematiku. Ing. Krejčíř v této souvislosti 
navrhl zpracovat návrh konání referenda včetně organizační a finanční náročnosti. Ing. Sigmundová sdělila, že finanční náročnost již 
prověřována byla, mělo by se jednat o částku cca 100 tisíc Kč při souběhu konání referenda a voleb a o částku cca 80 tisíc při samostat-
ném konání referenda. Pan Charvát navrhl usnesení. Ing. Krejčíř usnesení podpořil a připomněl neustále se měnící právní předpisy v této 
oblasti.

Zastupitelstvo města Chropyně

u k l á d á

Radě města Chropyně do prosincového zasedání zastupitelstva zpracovat zákonné možnosti vyhlášení místního referenda o zákazu 
výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů v souběhu s konáním krajských voleb v roce 2016.

Pro: 8 (Hrabalová, Charvát, Juřena, Kalinec, Krejčíř, Novotný, Sigmundová, Vlasatý), Proti: 0, Zdržel se: 3 (Bajgar, Blažek, Rosecký), 
Nepřítomno: 6 (Havela, Hloušek, Horák, Langrová, Macháček, Rapantová)

Návrh nebyl přijat

Ing. Krejčíř se dotázal volný přístup občanů na hřiště, které bude vybudováno v rámci projektu Oranžové hřiště. Ing. Sigmundová sdělila, 
že toto bude upraveno provozním řádem. Pan Juřena uvedl, že hřiště tohoto typu nelze ponechat bez dozoru a poplatku, jinak bude 
zničeno.

Zasedání zastupitelstva opustil Mgr. Vlasatý. Počet přítomných zastupitelů klesl na 10.

Ing. Hrdlička vyjádřil nesouhlas s výší poskytovaných příspěvků do sportu a volnočasových aktivit. Žádal, aby bylo zpracováno srovnání 
těchto výdajů s okolními městy. Ing. Sigmundová uvedla, že takové porovnání nebude jednoduché, bude třeba velice pečlivě vybrat 
kritéria, podle kterých bude srovnání provedeno. Pan Juřena si myslí, že příspěvky do sportu jsou potřebné a spolu s Ing. Krejčířem 
požádal o přehled toho, kolik jednotlivé organizace dostaly. Ing. Sigmundová sdělila, že volnočasové aktivity dostaly pro letošní rok pří-
spěvky ve výši 200 tisíc, 150 tisíc dostaly sociální služby a 1.200 tisíc činil příspěvek do sportu. Ing. Krejčíř uvedl, že by uvítal vyšší pří-
spěvky do sportu, ale je si vědom toho, že toto rozhodnutí je v kompetenci zastupitelů.

Pan Pospíšil se dotázal, zda se již uskutečnilo jednání se starostkou obce Záříčí, kdy bylo naposledy jednáno s investorem, jaké kroky 
město podniklo od březnového zasedání ve věci zabránění těžby, zda bude dodržen termín pro zadání zpracování právní analýzy, která 
firma analýzu provede, kdy se očekává výsledek a zda začal investor jednat s městem o využití cest, které jsou v majetku města. Ing. 
Sigmundová informovala o tom, že jednání s paní Joklíkovou proběhlo, dostala všechny nám známé informace. Termín jednání 
s investorem nelze sdělit bez nahlédnutí do diáře, úkol zadaný k právní analýze byl již splněn a informace o něm zazněly v rámci zprávy 
o činnosti radě. Zastupitelé dnes nerozhodli o tom, že bude právní analýza zpracována, nelze tudíž sdělit, která firma analýzu zpracuje. 
Jednání o příjezdových cestách neproběhlo.

Mgr. Bajgar upozornil žadatele, že měl využít možnost a podat své připomínky písemně a předem, paní starostka mohla mít odpovědi na 
tuto řadu otázek připravenu předem. Pan Dvořák se podivil nad tím, že právní analýza se zpracovávat nebude, právní firma měla dle jeho 
slov ujasnit, na jaké úhrady ze strany města by mohl mít investor právní nárok. Ing. Sigmundová znovu přečetla patřičné usnesení zastu-
pitelstva a k němu zopakovala komentář právní kanceláře, která změnu územního plánu nedoporučuje, neboť hrozí městu vysoké sank-
ce. Pan Pospíšil uvedl, že se při vyčíslení penalizace spletl, chybně uvedl 80 milionu, správně je to podle jeho výpočtů cca 8 milionů. Ing. 
Sigmundová nevycházela z podkladů pana Pospíšila, pokuta hrozí. Může zastavit investice v celém městě i na několik let.

Pan Dvořák namítal, že od posudku právní firmy očekával, že z něj bude patrné, na úhradu jakých nákladů bude mít investor v případě 
sporu nárok. Ing. Sigmundová uvedla, že zpracována zatím byla pouze cenová nabídka, kolik by takové právní posouzení stálo. Výsled-
kem by byl návrh postupu, jak těžbu zastavit jiným způsobem, než změnou územního plánu. Náklady, které by mohl investor požadovat,
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budou předmětem případného soudního sporu. Právní firma by mohla ukázat na slabá místa projektu a případně nás zastupovat 
v soudním sporu. Zastavení těžby nikdo nezaručí. Ing. Krejčíř prohlásil, že patrně jedinou možnou cestou je aktivní vystupování ve vede-
ných správních řízeních, k čemuž bude město využívat právní firmu, kterou využívá běžně.

Ing. Krejčíř připomněl, že při správních jednáních by mělo být postupováno v souladu s rozhodnutím zastupitelstva zabránit těžbě. Ing. 
Pospíšil uvedl, že investor podal žádost o vydání územního rozhodnutí, do 30. června má žadatel lhůtu o doplnění podkladů k této žá-
dosti. O všech krocích správního řízením bude město kompetentními orgány informováno a je mu tím dána možnost aktivně vystupovat, 
vyhledávat slabá místa projektu, těžbu zastavit, případně řízení komplikovat.

Pan Pospíšil se zeptal, jestli ze strany města už bylo jednáno s firmou Destra o případných benefitech za umístění spalovny ve městě. 
Ing. Sigmundová sdělila, že žádná jednání zatím neproběhla. Pan Pospíšil projevil zájem zúčastnit se případné exkurze do jiné spalovny. 
Ing. Sigmundová přislíbila, že spolek Lužňáci bude o případné exkurzi informován.

Pan Juřena se vrátil k těžbě štěrkopísku. Uvedl, že dnes předložené informace musí vyvolat nové hlasování zastupitelstva, ve kterém 
zastupitelé jednoznačně vyjádří, zda jsou pro změnu územního plánu. Pan Dvořák uvedl, že mu stále chybí vyčíslení možných nákladů, 
které by mohl investor po městě požadovat, včetně rozklíčování na požadavky ze strany investora oprávněné a neoprávněné. Ing. Sig-
mundová sdělila, že investor zcela jistě bude požadovat kompenzaci změny výše bonity půdy a náklady spojené s přípravou této akce. 
Ty dokáže vyčíslit pouze investor, to právník nevyčíslí.

Pan Pospíšil navrhl změnu územního plánu úpravou textové části. Případně je možné podání žaloby na územní plán třetím subjektem. 
Požádal, aby město hájilo názory občanů, kteří těžbu nechtějí. Ing. Sigmundová připomněla, že město bude ve správních řízeních aktiv-
ně vystupovat a správní orgán se bude muset se všemi připomínkami a námitkami vypořádat. Změna územního plánu je v rukou zastupi-
telů, zabránit těžbě jednou pro vždy nejde, nelze zavázat současným rozhodnutím budoucí zastupitele.

Pan Pospíšil se zeptal i na stav zpracování studie proveditelnosti protipovodňových opatření, a zda bude s výsledkem seznámena veřej-
nost. Ing. Sigmundová přislíbila, že veřejné projednání bude realizaci samozřejmě předcházet, a to pravděpodobně v podzimních měsí-
cích. Pan Dvořák se ptal na umístění klapek v místě zahrádek pod Tovačovskou ulicí. Ing. Sigmundová sdělila, že by tyto měly být sou-
částí plánu.

Pan Pospíšil se zeptal i na vyhlašování přírodní památky Záříčské louky a poukázal na podivné odvolání proti původně plánované rozlo-
ze přírodní památky, požádal o sdělení postoje města k této památce včetně důvodů k námitkám proti původně plánované rozloze. Na 
tuto otázku nedokázal nikdo z přítomných bez přípravy odpovědět, Ing. Sigmundová přislíbila odpověď v zákonné lhůtě 30 dnů.

Pan Dvořák se zeptal, na výsledek personálního auditu, a zda bude na stavební úřad přijat nový pracovník. Ing. Kotula sdělil, že dle 
personálního auditu je sestavení úřadu z pohledu vytíženosti jednotlivých pracovníků dobré. Výběrové řízení na nového pracovníka 
stavebního úřadu bude vypsáno v nejbližších dnech, jeho potřeba je zdůvodněna komplikovanými a složitými kauzami ve stavební sféře, 
které vznikají v důsledku nedobrých mezilidských vztahů. Ing. Hrdlička uvedl, že částka za personální audit je srovnatelná s náklady na 
vypsání referenda. Ing. Sigmundová s politováním konstatovala, že složité mezilidské vztahy přijetí pracovníka nevyřeší, ale úřad musí 
řešit kauzy těmito vztahy vzniklé.
Pan Pospíšil se dotázal, zda má město v plánu opravit informační tabule naučné stezky. Ing. Sigmundová uvedla, že s výrobcem tabulí je 
město v kontaktu, ale prozatím nejsou v rozpočtu na tuto akci žádné prostředky vyčleněny.

Pan Pospíšil dále upozornil na špatnou slyšitelnost hlášení městského rozhlasu v některých částech města a současně požádal o zváže-
ní přesunu relace na 17. hodinu. Ing. Sigmundová uvedla, že hlášení je k dispozici také na webových stránkách. Hlasitost je nastavena 
v optimální výši, poznámku k možné úpravě času hlášení vezmeme v úvahu, je to první připomínka, kterou město zaznamenalo. Ing. 
Krejčíř se k přesunu hlášení na 17. hodinu připojil.

Rozprava byla ukončena. 

Starostka města všem poděkovala za účast a vstřícný přístup k jednání zasedání v 18:45 ukončila.

Ing. Věra Sigmundová Ing. Jiří Rosecký
starostka místostarosta města

paní Božena Hrabalová Ing. Radovan Macháček
ověřovatelka ověřovatel




