Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

Zápis z 5. zasedání
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec konané dne 20. 12. 2018 v 17:00hod.
jednací sál budovy, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

Josef Kozel, JUDr. Tomáš Plavec, Jan Bareš, Mgr Eva Bočková, Ondřej Dostál, František Dvořák, MBA,
Michaela Dyčková, Mgr. Klára Husáková, Ing. Aleš Jiroutek, Tomáš Morávek, Mgr. Stanislav Mráz, Ing.
Martin Pleskot, Jiří Pošík, Zdeněk Ryčl, Jan Řehák, Ing. Zdenka Sedláčková, Mgr. Alena Stránská, Ing.
Lenka Ulrichová, Otakar Volejník, Mgr. Marek Výborný

Omluveni:

Lucie Nepovímová, MBA

Ověřovatelé:

Ondřej Dostál, František Dvořák, MBA,

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:
Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné, konstatoval nadpoloviční účast 20 zastupitelů, a sdělil, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Omluvil z pracovních důvodů p. Nepovímovou. Pan starosta konstatoval, že zápis z předchozího jednání
dne 19.11.2018 byl ověřen p. Janem Barešem a p. Evou Bočkovou a nebyly vzneseny připomínky, pak byl zveřejněn
obvyklým způsobem na úředních deskách i webových stránkách města. Dále informoval, že pozvánka na jednání
zastupitelstva byla zveřejněna od 10.12.2018 prostřednictvím webových stránek, na úřední desce fyzické i elektronické a
na výlepových plochách města. Od 15.12.2018 bylo pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva hlášeno v městském
rozhlasu. Zastupitelé obdrželi podklady elektronicky dne 12.12.2018.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Zahájení, slib zastupitele, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu

2.

Kontrola usnesení

3.

Zpráva o činnosti Rady města

4.

Zpráva o činnosti Finančního výboru

5.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

6.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč

7.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín

8.

Zpráva o činnosti městské policie

9.

Odprodej části pozemku p.č. 2031

9.1

Směna části pozemku p.č. 2376

10.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

11.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

12.

Hospodaření města 2018 - stav k 30.9.2018
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Bod

Věc

13.

Rozpočtové opatření ZM/2018/04

14.

Rozpočet města na rok 2019

15.

Diskuze

16.

Závěr

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, slib zastupitele, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta vyzval p. Mráze, který se nezúčastnil jednání Ustavujícího zastupitelstva ke složení slibu zastupitele. Dle
platného zákona ho složil tak, že jej přečetl a podepsal. Pan starosta navrhl zapisovatelkou jednání p. Jankovskou a
ověřovateli zápisu p. Dostála a p. Dvořáka, dále přednesl navržený program dle zaslaných podkladů. Pan
místostarosta vysvětlil, proč do programu nebyly zařazeny některé žádosti o odkup pozemků s tím, že to není
povinností rady a že se žadateli bude dále jednáno. Navržený program byl schválen.
Usnesení č. Z/2018/081
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
že zapisovatelem jednání byla určena Ing. Ivana Jankovská

II.

schvaluje
ověřovatele zápisu pana Ondřeje Dostála a pana Františka Dvořáka, MBA

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Kontrola usnesení
Předkladatel: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Pan starosta předložil kontrolu usnesení s termínem splnění od 17.9.2018 do 20.12.2018. Všechna usnesení byla
splněna, podrobný přehled o způsobu splnění byl součástí podkladů pro jednání zaslaných zastupitelům. Na dotaz p.
Řeháka, proč rada města zamítla vydržení pozemku sdělil, že bude odpovězeno v bodě Zpráva o činnosti rady města.
Usnesení č. Z/2018/082
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 17.9.2018 do 20.12.2018

3.

Zpráva o činnosti Rady města
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta přednesl zprávu o činnosti rady města a rozdělil ji na dvě části. Nejdříve za období od 5.9.2018 do
19.11.2018, kdy se konalo ustavující zastupitelstvo po komunálních volbách, rada jednala čtyřikrát, a za činnost a
spolupráci poděkoval jejím členům. V období po komunálních volbách rada zasedala v novém složení a to třikrát,

Strana 2/9

dále proběhly pracovní porady nad přípravou rozpočtu města pro rok 2019. Pan Řehák přednesl připomínku na téma
neuznání vydržení pozemku, o kterém se jednalo dne 10.12.2018 a není na programu jednání. Pan místostarosta
reagoval, že nejsou podle jeho názoru splněny všechny podmínky k uznání vydržení a pokud vydržení bude uznáno,
bude se jednat o precedent. Na základě úkolu z jednání rady města proběhlo osobní jednání s navrhovateli, a
předpokládá se pokračování u soudu. Pan Volejník se odvolal na § 85 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, v
platném znění a na § 1095 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tj. spor o vydržení vlastnictví a
konstatoval, že dle jeho názoru je požadavek oprávněný. Pan místostarosta doplnil, že pokud mají členové
zastupitelstva zájem o projednání, nechť navrhnou zařazení do programu příštího jednání zastupitelstva.
Usnesení č. Z/2018/083
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti rady města za období od 5.9.2018 do 10.12.2018

4.

Zpráva o činnosti Finančního výboru
Předkladatel: Jan Řehák, předseda finančního výboru
Pan předseda výboru sdělil, že jednání výboru proběhlo dne 7.12.2018 nad programem činnosti a návrhem rozpočtu
na rok 2019. Výbor nepředložil stanovisko k návrhu rozpočtu, protože si není jist účelností rozkladu položek a
vyjádření bylo požadováno v časové tísni. Pan starosta konstatoval, že časová tíseň vznikla, protože soudní
projednání stížnosti na průběh voleb pozastavilo všechny kroky týkající se ustanovení nového zastupitelstva a jeho
činnosti, nicméně zákonné termíny byly dodrženy.
Usnesení č. Z/2018/084
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec na rok 2019

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Předkladatel: Ing. Aleš Jiroutek, předseda kontrolního výboru
Předseda výboru přednesl návrh plánu činnosti výboru pro rok 2019, oproti zaslaným podkladům byl doplněn o bod
7) kontrola dodržování pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví města a o bod 8) namátková účast na kontrolních
prohlídkách staveb. Pan místostarosta nesouhlasil s bodem 8), považuje ho za nesystémový a navrhuje ho vypustit.
P. Sedláčková připomněla, že je vhodné se spojit s finančním výborem a kontroly absolvovat společně, konstatovala
že podle ní není bod 8) v souladu se zákonem o obcích. Pan Volejník konstatoval, že nevidí rozpor a pan Jiroutek se
podivil, že se brání aktivitě členů kontrolního výboru. Hlasováno o návrhu KDU-ČSL vypustit bod 8). Hlasováno: PRO:
Bareš, Dostál, Dvořák, Dyčková, Husáková, Ryčl, Pleskot, Ulrichová, Sedláčková, Výborný, Plavec, Kozel, PROTI:
Jiroutek, Mráz, Morávek, Řehák, Volejník, ZDR: Stránská, Bočková, Pošík
Usnesení č. Z/2018/085
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
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plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec na rok 2019
Přijato, pro: 12, proti: 5, zdržel se: 3, mimo místnost: 0

6.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
Předkladatel: Mgr. Alena Novotná, předsedkyně osadního výboru pro Konopáč
Paní předsedkyně výboru předložila zprávu o činnosti osadního výboru ke dni 10.12.2018, zhodnotila využití
rozpočtu, pozvala na veřejnou schůzi osadního výboru dne 26.1.2019 v restauraci Arabela od 18.00 hod. a
poděkovala za spolupráci a popřála všem do nového roku mnoho zdraví.
Usnesení č. Z/2018/086
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Osadního výboru pro Konopáč ke dni 10.12.2018

7.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
Předkladatel: Vladislav Tomiška, předseda osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
Pan předseda osadního výboru předložil stručný plán činnosti výboru, konstatoval, že první schůzka teprve bude
svolána, předpokládá pravidelná jednání a podávání zpráv na jednání zastupitelstva.
Usnesení č. Z/2018/087
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
informaci předsedy Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín

8.

Zpráva o činnosti městské policie
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Velitel městské policie předložil zprávu o činnosti městské policie za období září až listopad 2018. Připomněl, že
strážníci se věnovali nedovolenému parkování, kontrole řidičů na alkohol a drogy a poškození automobilů při
parkování. Při použití radaru bylo zjištěno 47 přestupků (cca za 40.000 Kč bylo uloženo pokut). Strážníci byli přivoláni
k pokusu o sebevraždu, které zabránili, poskytovali první pomoc, byli u otevření bytu seniorky, která se neozývala. V
plánu činnosti na rok 2019 je školení na poskytování první pomoci, zřízení tísňových tlačítek pro seniory, příprava
městského kamerového systému a spolupráce s okolními obcemi. Na dotaz: co si městská policie slibuje od
kamerového systému, velitel odpověděl, že svědectví při poškození vozidel na parkovištích a umístění na vytipovaná
místa s četnějšími přestupky. Záznam je důkazem pro další řízení. Pan Řehák se dotázal, kde jsou uložena data na
serveru a zda pouze pro potřeby městské policie. Velitel potvrdil, že pouze na serveru městské policie a pouze pro
účely dokazování. Pan Dvořák připomněl, že se uvažovalo o nákupu radaru, a nyní se mluví se o novele zákona a
návrhu že městská policie nebude smět měřit a pokutovat překročení povolené rychlosti. Na dotaz jaká je cena
radaru, velitel odpověděl, že od 360.000 Kč výše a pan Dvořák doporučil koupit radar, protože pronájem 4.700 Kč za
jeden den výpůjčky je vysoký. Pan Výborný doplnil, že odebrání práva měření rychlosti městské policii nehrozí, neboť
za ponechání velmi lobuje v parlamentu svaz obcí. Dále velitel odpověděl na dotaz pana Dvořáka na parkování před
školou, pokuta rodičům za zastavení auta pro nastoupení či vystoupení dítěte je tvrdá a je pokládána minimálně, ale
někdy je zneužito na parkování pacientů. Pan Dvořák doplnil, že takto byl svědkem drobné nehody při couvání z
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parkovitě pod kostelem do auta parkujícího podél chodníku a doporučil se na parkování před školou zaměřit z
důvodu bezpečnosti.
Usnesení č. Z/2018/088
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti městské policie za období září až listopad 2018

9.

Odprodej části pozemku p.č. 2031
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Ladislava Samka na odkoupení části pozemku parcelní číslo 2031 v
k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Konopáč. V Katastru nemovitostí je pozemek 2031 veden jako ostatní komunikace a
město ji v daném úseku eviduje jako účelovou komunikaci, městský architekt nedoporučuje odprodej, osadní výbor
má rovněž výhrady a rada města Heřmanův Městec nedoporučila zastupitelům města předložený materiál ke
schválení. Veškerá vyjádření byla v podkladech k jednání.
Usnesení č. Z/2018/089
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat část pozemku parcelní číslo 2031 v k.ú. Heřmanův Městec žadateli panu Ladislavu Samkovi,
******* **, ******** ****** *** **

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování žadatele p. Samka
Termín: 11.01.2019

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9.1 Směna části pozemku p.č. 2376
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost paní Mgr. Ivety Blehové a paní Olgy Michkové o směnu části pozemku
parcelní číslo 2376 v k. ú . Heřmanův Městec.
Při jednání o umístění sloupů veřejného osvětlení vyšlo najevo, že část městského chodníku (cca 64 m 2) naproti
České spořitelně je na pozemku parcelní číslo 2386, který je v majetku paní Blehové a paní Michkové. Při jednáních s
paní Blehovou a paní Michkovou o možném odprodeji části pozemku pod chodníkem majitelky navrhly směnu za
část pozemku města p.č. 2376 v k.ú. Heřmanův Městec. Výměra části chodníku ke směně bude určena
geometrickým plánem. Rada města Heřmanův Městec doporučila na základě kladných vyjádření architekta města i
odboru Správy majetku zastupitelům města předložený materiál ke schválení. Na jednání rady města bylo shodnuto
dále jednat o scelení a popř. odprodeji.
Usnesení č. Z/2018/090
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
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I.

schvaluje
směnu části pozemku parcelní číslo 2376 v k.ú. Heřmanův Městec o výměře cca 64 m 2 za část pozemku parcelní
číslo 2386 s paní Mgr. Ivetou Blehovou, ****** *, ******* *** **, a paní Olgou Michkovou, ******** ***,
******* *** **

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání směnné smlouvy na část pozemku p.č. 2376
Termín: 31.3.2019

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh Obecně závazné vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
navrhovaná aktualizace je z důvodu odstranění sazby 1.000,-Kč/měsíc za umístění přenosného reklamního zařízení v
čl. 6, bodu č. 2 písm. b) a přidání osvobození pro skládky materiálu a překopy pro akce, ve kterých je investorem
město Heřmanův Městec (čl. 8, bod č. 1 písm. c). Rada města Heřmanův Městec jednomyslně doporučila
zastupitelům města předložený materiál ke schválení.
Usnesení č. Z/2018/091
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Navrhovaná aktualizace je z důvodu nové kalkulace
poplatku, ale výše poplatku zůstává. Rada města Heřmanův Městec jednomyslně doporučila zastupitelům města
předložený materiál ke schválení. Pan Dvořák připomněl, že se chystá se novela zákona o odpadech (2024) a velmi
stoupnou náklady za uložení odpadu na skládkách a následně pak stoupne i kalkulace a zřejmě i výše poplatku. Pan
starosta připomněl, že je poplatek je v současné době 30 Kč pod náklady, město žádá o dotace na odpadové
hospodářství (systém barevných nádob na separovaný odpad pro občany) a náklady by měly klesnout.
Usnesení č. Z/2018/092
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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12. Hospodaření města 2018 - stav k 30.9.2018
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2018 ve struktuře schválené
zastupitelstvem. Konstatoval, že příjmy celkem jsou plněny na 78 %, výdaje celkem jsou čerpány ve výši 53 %, z toho
běžné 68 % a kapitálové 22 %. Největší podíl na menší čerpání výdajů mají tedy kapitálové výdaje, je předpoklad, že
čerpání investic se v posledním čtvrtletí roku zvýší. Celková bilance plnění rozpočtu k 30.9.2018 činí + 10,2 mil Kč.
Vedlejší hospodářství má celkový výsledek hospodaření ve výši +1 538 tis. Kč. Investiční akce, které byly naplánovány
a již se letos neuskuteční jsou zahrnuty do vzápětí předkládaného rozpočtového opatření.
Usnesení č. Z/2018/093
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zprávu o hospodaření města včetně vedlejšího hospodářství k 30.9.2018

13. Rozpočtové opatření ZM/2018/04
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh rozpočtového opatření, které se týká na straně příjmů kapitoly nedaňových příjmů a
přijatých dotací, na straně výdajů jako reakce na přidělené dotace, přesunů v rámci výdajové části rozpočtu (včetně
přesunů mezi provozními a kapitálovými výdaji) a hlavně úspor a nerealizovaných akcí v letošním roce. Bilance
tohoto opatření je kladná +20.307.696 Kč, celková bilance rozpočtu po přijetí tohoto opatření -11.198.004 Kč. Pan
Řehák zmínil rozsvěcení vánočního stromu, které je navýšeno o 20.000 Kč. Na konkrétní dotaz o důvodu pan vedoucí
finančního odboru sdělil, že poskytne dodatečně vysvětlení. Při hlasování se pan Mráz zdržel.
Usnesení č. Z/2018/094
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
rozpočtové opatření zastupitelstva města č. 4/2018 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení

Přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

14. Rozpočet města na rok 2019
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil na základě projednání materiálů při pracovní poradě rady města dne 23.11.2018 a
zastupitelstva města dne 26.11.2018 návrh rozpočtu města a vedlejšího hospodářství města Heřmanův Městec pro
rok 2019 ve struktuře a vazbě na střednědobý výhled města, vč. nového střednědobého výhledu města na roky 2019
-2024 s analýzou financí a ratingem, úvěrový limit se zvýšil ze 60 mil. Kč na 120 mil. Kč. Součástí příloh pro
zastupitele byl komentář k rozpočtu, včetně závazných ukazatelů rozpočtu a nezařazené výdaje na rok 2019 v první
fázi rozpočtu. Současně předložil i rozpočet Dobrovolného svazku obcí Heřmanoměstecko, jehož je město členem. S
předloženým návrhem se seznámil dne 7.12.2018 Finanční výbor zastupitelstva města, návrh byl zveřejněn jak
požaduje platná legislativa. Rada města Heřmanův Městec vzala návrh rozpočtu na vědomí. 23 % výdajů tvoří
kapitálové výdaje a 76% běžné výdaje. Pan Řehák se pozastavil nad položkou nákup ost. služeb, bylo mu sděleno, že
se jedná o nákup služeb pověřence GDPR i pro příspěvkové organizace a obec Uherčice a polovina této částky se
vrací zpět do příjmů města formou přefakturace. Dále upozornil, že zmizely položky Poupata a Dny pro rodinu. Pan
starosta vysvětlil, že jsou to významné akce města, rada města chce jiný systém podpory těchto akcí, který bude
realizován ve spolupráci s komisemi. Rozpočtově jsou zahrnuty v kapitole významné akce města. Na téma
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rekonstrukce krčku v MŠ Jiráskova pan Řehák konstatoval, že nebyl realizován kvůli akci Haldy. To pan starosta
vyvrátil a paní Sedláčková doplnila, že až ředitelé příspěvkových organizací určí, zda se jedná o opravu nebo
technické zhodnocení budou v rámci rozpočtových opaření požadavky vykryty. V návrhu rozpočtu 2018 oprava krčku
byla, ale nestihla se provést, v roce 2019 se stavba o prázdninách předpokládá. Pan Řehák se vyjádřil k rozsvěcení
stromku, označil ho za bizardní laeserovou show, pan starosta potvrdil že očekávání bylo jiné, nepomohlo ani počasí.
Pan Jiroutek konstatoval, že nemůže podpořit minusový rozpočet a schodek bude ještě vyšší po rozpočtových
opatřeních. Dodal, že účelově není uveden minulý rok, aby nebylo porovnání. To pan starosta vyvrátil, neboť na
pracovním jednání porovnání bylo, ale bohužel pan Jiroutek a pan Řehák nebyli přítomni, dodal že pan Jiroutek jistě
ví, že v usnesení nemůžou být uvedeny položky z minulého roku. Pan Mráz se připojil k panu Jiroutkovi s tím,
záporná bilance na úrovni 5% z výše rozpočtu je špatný signál pro příspěvkové organizace, neboť parametry města
ony musí dodržet, kdežto zřizovatel nemusí. Vhodné by bylo mít vyrovnaný rozpočet nebo přebytkový, a proto
nemůže rozpočet podpořit. Hlasováno: PRO: Bareš, Dostál, Dvořák, Dyčková, Husáková, Ryčl, Pleskot, Ulrichová,
Sedláčková, Výborný, Plavec, Kozel, Volejník, Řehák, Morávek, Pošík, PROTI: Jiroutek, Mráz, Bočková, Stránská.
Usnesení č. Z/2018/095
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
návrh rozpočtu DSO Heřmanoměstecko, jehož je Město Heřmanův Městec členem

II.

schvaluje
1.

Střednědobý výhled rozpočtu Města Heřmanův Městec na roky 2019-2024

2.

rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2019

- příjmy ve výši 94.180.000,- výdaje ve výši 99.925.500,a vedlejšího hospodářství města na rok 2019
- výnosy ve výši 3.685.300,- náklady ve výši 3.685.300,3. závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2019 uvedené v komentáři rozpočtu města na rok 2019
III. pověřuje
správce rozpočtu jeho rozpisem dle plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
IV. zmocňuje
1.

Radu města k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300.000,- Kč s tím, že úprava rozpočtu
jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100.000,- Kč

2.

Radu města k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních
prostředků z vyšších ÚSC, státního rozpočtu a státních fondů, případně fondů EÚ

Přijato, pro: 16, proti: 4, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

15. Diskuze
Paní Stránská konstatovala, že klesla kvalita vody ve vodovodním řádu, pan starosta vysvětlil, že klesly zásoby vody
vlivem sucha, stouplo využití vrtů v Mrticích, které mají vyšší obsah vápníku a hořčíku, ale voda je zdravotně
nezávadná - minerály jsou v limitu. Správce vodovodní sítě navrhuje míchání s vodou z Markovic, ale stoupne tím
koroze a železitost vody. Hledá se opatření na změkčování vody, ale to lze provést jen u městských kotelen. Zbyněk
Tomiška se dotázal, jaké řešení nabízí KDU-ČSL pro dům v Čáslavské ulici, jak chce řešit parkování a situaci kolem
koupaliště v Konopáči - jak se uvádělo v předvolebních spotech. V odpovědi zaznělo, že v Čáslavské ulici se plánují
startovací byty, o parkování na náměstí se otevře diskuze. Nad koupalištěm proběhne diskuze s vedením ATC. Pan
Výborný podotkl, že v silách zastupitelstva to není možné v úrovni 4 let vše dokončit, i když v předvolebních
materiálech tato témata měla všechny kandidující strany i uskupení. Uvažuje se o parkování na části náměstí se
zpoplatněním s prvními 2 hodinami zdarma. Budou probíhat diskuze s veřejností.
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16. Závěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast, popřál klidné vánoční svátky, mnoho zdraví do nového roku a v 18.30 hod.
jednání ukončil.

Josef Kozel, starosta

JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta

Ondřej Dostál

František Dvořák, MBA

Ověřovatelé zápisu:

Strana 9/9

