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Z á p i s 
z 26. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou 

konaného dne 14.6.2010.  
 
Počet přítomných členů zastupitelstva města :  18 
 
Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka, Ing. Svatošová – MÚ  
   Ing. Kropíková – Domov důchodců 
  p. Bromová – PMH 
 
Zasedání zastupitelstva předsedal a řídil starosta  Ing. Tomáš Jirsa.  
 
K bodu 1) 
Starosta konstatoval, že z 21 členů zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina. 
Zapisovatelem byl určen Mgr. Berit, pracovník MÚ. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na 
členy volební a návrhové komise a ověřovatele zápisu. Zastupitelstvo předložený návrh 
odsouhlasilo.  
 
Usnesení č. 681/10 
zastupitelstvo města z v o l i l o 

volební a návrhovou komisi ve složení: Ing. Hricová, p. Čmejrek, Ing. Půr  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, zdržel se – 0, proti - 0       
 
Usnesení č. 682/10 
zastupitelstvo města z v o l i l o 
 jako ověřovatele zápisu: p. Irovského a Mgr. Remtovou  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, zdržel se - 0, proti - 0      
 
Starosta úvodem informoval zastupitele o skutečnosti, že byl soukromému investorovi prodán 
dům pí. Mullerové na hlavní třídě a měl by být dle vyjádření nového vlastníka rekonstruován 
na bytový dům. Starosta dále informoval, že dne 18.6.2010 bude slavnostně otevřena 
cyklostezka Hluboká – Purkarec a současně pozval zastupitele na tuto akci. Krátce 
poreferoval o vývoji kauzy ROP, vývoji projektu pravobřežní cyklostezky a projektu přístavu 
v Podskalí. Informoval o udělení pokuty od ÚOHS, proti které se město odvolalo a o jednání 
s ROP o dotaci na MŠ. 
Následně starosta provedl kontrolu zápisu z minulého jednání zastupitelstva a seznámil členy 
zastupitelstva s návrhem programu jednání.  
 
Usnesení č. 683/10 
zastupitelstvo města s c h v a l u j e 
 tento program zasedání: 
1) Kontrola zápisu z minulého jednání, volba návrhové komise a ověřovatelů a schválení 

programu jednání. 
2) Závěrečný účet za r. 2009: 

a) Závěrečný účet města.  
b) Závěrečný účet Svazku obcí Budějovicko sever a Svazku obcí Blata. 

3) Dispozice s majetkem: 
a) Bod stažen z programu. 
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4) Rozpočtová opatření: 
a) Rozdíl v odhadní ceně pozemků – Povodí Vltavy s.p. 
b) Rozdělení části výtěžku z provozu VHP. 
c) Rozpočtová opatření účetního charakteru. 
d) Daň z převodu nemovitosti-Holý vrch. 
e) Dotace na volby do Parlamentu ČR. 
f) Grant Jč kraje na projekt „Vybavení MŠ Ruská 527, Hluboká n. Vlt. nábytkem“. 
g) Navýšení rozpočtu - anketa ke stavbě u kostela.  

5) Granty a dotace:  
a) Dotace MAS - Prohlášení kaple v Municích kulturní památkou místního významu. 

6) Územní plány.  
7) Různé. 

a) Deklarace zachování vyrovnaného rozpočtu a budoucího nezadlužování města. 
b) Nabídka pozemků u mostu – STAVPRA. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, zdržel se -  0, proti - 0 
 
K bodu 2)  
a) V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se po 
skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku 
souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Zastupitelstvo projednalo tento souhrnný 
dokument za rok 2009. Pro lepší orientaci v rozsáhlém materiálu byly zpracovány komentáře 
pro jednotlivé části hospodaření města a příspěvkových organizací. Starosta informoval 
zastupitele, že jednotlivé části materiálu byly projednány v radě a ve finančním výboru a 
materiál byl doporučen zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelstvo předložený návrh  
odsouhlasilo. 
 
Usnesení č. 684/10 
zastupitelstvo  města   s c h v a l u j e      

a) celoroční hospodaření města Hluboká nad Vltavou, a to bez výhrad. 
b) „Závěrečný účet města Hluboká nad Vltavou za rok 2009“ dle předložených 

dokladů 
c) finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2009 takto: 
- DD  - přebytek  299 557,79    převod do fondu odměn/rezerv  60 000,- / 239 557,79 
- MŠ  - přebytek    - 2 940,00    převod do fondu odměn/rezerv          0,- /             0,- 
- PMH - přebytek  489 205,02    převod do fondu odměn/rezerv 317 983,-/171 222,02 
- ZŠ  - přebytek  - 30 240,00   převod do fondu odměn/rezerv            0,- /            0,- 
d) „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2009“ včetně přijatých 

opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků dle předloženého návrhu. 
   
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, zdržel se - 0, proti - 0 
 
b) Město Hluboká nad Vltavou je členem Svazku obcí Budějovicko-Sever a Svazku obcí 
Blata.  V souladu § 39, odst. 7, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, se závěrečný účet svazku obcí (dále jen ZÚ) předkládá zastupitelstvům členských 
obcí po jeho schválení v orgánu svazku obcí.  
Svazek obcí Blata: projednal ZÚ dne 14.4.2010 a schválil hospodaření a ZÚ za r. 2009 
s výhradou a přijal opatření k odstranění chyby z Přezkumu hospodaření za r. 2009. Při 
účtování bude bez odkladu dodržován okamžik zaúčtování účetního případu.   
Svazek obcí Budějovicko – Sever: přezkumem hospodaření za r. 2009 nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. Členská schůze členů svazku obcí Budějovicko – Sever projedná celoroční 
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hospodaření svazku za r. 2009 až dne 21.6.2010. Poté bude ZÚ Svazku obcí Budějovicko – 
Sever projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou. 
 
Usnesení č. 685/10 
zastupitelstvo  města   b e r e   n a   v ě d o m í      

Závěrečný účet Svazku obcí Blata za r. 2009 včetně výsledku přezkoumání 
hospodaření svazku obcí za r. 2009 a přijatých opatření.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -  18, proti - 0, zdržel se – 0    
 
K bodu 3)  
Bod byl stažen z programu. 
 
K bodu 4) 
a) Městské koupaliště bylo částečně postaveno na pozemcích ve vlastnictví města a částečně 
na pozemcích spravovaných Povodím Vltavy s.p. (dále jen „PV“) a Národním památkovým 
ústavem s.p.o. Tyto pozemky má město v pronájmu,  

a) Vlastník město – pozemek parc. č. 244 o výměře 3.445 m2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou 
- pozemek se nachází v korytu řeky Vltavy v úrovni spojnice Křesína a domu p. 
Horníka. Pozemek je v současné době vytěžován v rámci projektu splavnění Vltavy a 
městem není nijak využíván 

b) Vlastník Povodí Vltavy - pozemky parc. č. 1302/3, 1302/4, 1302/5, 1525 o celkové 
výměře 946 m2 – nově vzniklé dle GP č. 1095-200/97, nacházející se pod stavbou 
tobogánu (1525), koupalištěm (1302/4) a vnitřními komunikacemi v areálu koupaliště 
(1302/3, 1302/5), vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou.  

Povodí Vltavy navrhuje směnu shora uvedených pozemků s tím, že odhadní cena pozemků 
v areálu koupaliště činí 97.533,- Kč, odhadní cena pozemku v řece činí 46.335,- Kč a PV trvá 
na doplacení rozdílu v odhadní ceně tj. 51 198,- Kč.  
Zastupitelstvo schválilo provedení směny pozemků za účelem narovnání vlastnických vztahů 
v areálu koupaliště a s tím související změnu rozpočtu k úhradě rozdílu v odhadní ceně ve 
výši 51 198,- Kč. 
 
Usnesení č. 686/10 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í   

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 39/10 ve výdajové části rozpočtu ve 
výši 51.198,-Kč na úhradu  „Rozdíl v odhadní ceně pozemků – Povodí Vltavy s.p.“. 
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
Název 

 
tis. Kč 

3639 6130 Rozdíl v odhadní ceně pozemků – Povodí 
Vltavy s.p 

51,198 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Provozovatel VHP odvedl městu v souladu se zákonem část výtěžku z provozu VHP 
povolených městem v r. 2009 ve výši 40,130 tis. Kč. Tyto prostředky je možno podle zákona 
použít pouze na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně 
prospěšný účel.  
SDH Hluboká navrhl rozdělení prostředků takto:    
TJ pro mládež   10 tis. Kč 
Hlubocké mažoretky  5 
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Mladí hasiči Kostelec  5 
Mladí hasiči Hluboká  20,130  - náklady na dětskou hasičskou soutěž 12.6.2010 na 
Hluboké a týdenní soustředění na Lipně (dále přispívají rodiče, SDH Hluboká a OV SHČMS). 
Usnesení č. 687/10 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í  

s rozdělením části výtěžku z provozu VHP ve výši 40,130 tis. Kč takto: 
Na činnost mládeže – navýšení o 10 tis.Kč, pro Hlubocké mažoretky – 5 tis. Kč, pro 
SDH navýšení o 25,130 tis. Kč pro SDH na mládež – z toho 5 tis. Kč pro SDH 
Kostelec a 20,13 tis. Kč pro SDH Hluboká a s provedením změny rozpočtu 
rozpočtovým opatřením č.40/10 ve výdajové části rozpočtu 
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5192 Příspěvek na mládež                            navýšení o  10 
 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3419 5222 Příspěvky na činnost                          navýšení o 5 
 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

5512 5xxx Požární ochrana-SDH (Kostelec 5, Hluboká 20) 
                                                          navýšení o 

25,130 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Změny rozpočtu účetního charakteru nepředstavují navýšení příjmů ani výdajů, jedná se 
pouze o přesuny v rámci schváleného rozpočtu. 
 
§                položka.         text tis. Kč 
3111             6121 Rekonstrukce MŠ                   -8 288 
3111                  6351 Investiční příspěvek MŠ na Rekonstrukce MŠ  8 288 
3111             6121 Rekonstrukce MŠ - úroky z úvěru           -400 
6310            5141 Rekonstrukce MŠ - úroky z úvěru           400 
3113            5139 Centrum volného času                         -60 
3113            5222 Příspěvek Centrum volného času           60 
3419           5164   Zimní stadion - provoz                -400 
3419            5213 Zimní stadion – příspěvek na provoz     400 
3419            5169 Sečení SK Jaroslavice                   -10 
3419            5192 Příspěvek SK Jaroslavice na sečení            10 
4357            6121 Rekonstrukce DD                         -157,497 
4357           5169   Rekonstrukce DD – neinv.náklady          157,497 
2321  6121 Autorský dozor        -5 
2321 5165 nájemné pozemku 5 
 
Usnesení č. 688/10 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 41/10 „Rozpočtová opatření 
účetního charakteru“, dle předloženého návrhu. 
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0 
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d) Město prodalo pozemek na Holém vrchu a nyní musí uhradit Finančnímu úřadu daň 
z převodu nemovitosti ve výši 3 % z kupní ceny, tj. daň ve výši 346 608,- Kč.  
 
Usnesení č. 689/10 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 42/10  ve výdajové části rozpočtu ve 
výši 347 tis. Kč na „Daň z převodu nemovitosti-Holý vrch“  
 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 5362 Daň z převodu nemovitosti -Holý vrch 347 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0 
 
e) Jč kraj poskytl městu neinvestiční dotaci z všeobecné pokladní správy na volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly 28.-.29.5.2010, ve výši 160 tis. Kč, na 
úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb. 
 
Usnesení č. 690/10 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 43/10 v příjmové a výdajové 
části rozpočtu ve výši 160 tis. Kč na „Dotace na volby do Parlamentu ČR“  
 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4111 Dotace na volby do Parlamentu ČR  
                                                           ÚZ 98 071 

160 

 
Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6114  Volby do Parlamentu ČR                   ÚZ 98 071 160 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0 
 
f) Na základě žádosti zpracované grantovým oddělením OESM MÚ poskytl Jč Kraj městu 
grant z programu Opravy a rekonstrukce mateřských škol na projekt „Vybavení MŠ Ruská 
527, Hluboká nad Vltavou nábytkem“. 
Celkové náklady 85 475,- Kč 
Grant JčK  51 285,- Kč ( 60 %) 
Spoluúčast města 34 190,- Kč (bude pokryta z prostředků MŠ) 
Pořízen bude nábytek na vybavení třídy MŠ Schwarzenbergská a třídy MŠ Masarykova 56 . 
 
Usnesení č. 690/10 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s přijetím grantu Jč kraje na projekt „Vybavení MŠ Ruská 527, Hluboká nad Vltavou 
nábytkem“ a s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 44/10 na 
příjmové straně rozpočtu ve výši 51,285 tis. Kč na „Grant JčK-Vybavení MŠ Ruská 
527, Hluboká nad Vltavou nábytkem“ a na výdajové straně rozpočtu ve výši 85,475 
tis. Kč na „Vybavení MŠ Ruská 527, Hluboká nad Vltavou nábytkem“. 
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Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

 4122 Grant JčK-Vybavení MŠ Ruská 527, Hluboká 
nad Vltavou nábytkem                 ÚZ 353 

51,285 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3111  Vybavení MŠ Ruská 527, Hluboká nad Vltavou 
nábytkem                                     ÚZ 353 

85,475 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0 
 
g) Na základě požadavku ZM byla provedena anketa ke stavbě u kostela. S anketou byly 
spojeny nepředpokládané náklady : 
Tisk a polep anketních lístků ( 3950 ks, 6 Kč/ks) 23 700,- Kč 
Doručení anketních lístků ( po 6,20 Kč/ks)  24 099,40 Kč 
Zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření.  
 
Usnesení č. 691/10 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 45/10 na výdajové straně 
rozpočtu navýšením o 23,700 tis. Kč na „Tisk a polep - anketa“. 

Příjem 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6171 5136 Tisk a polep – anketa                  navýšení o 23,700 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0 
 
Usnesení č. 692/10 
zastupitelstvo města   s o u h l a s í 

s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 46/10 na výdajové straně 
rozpočtu navýšením o 23,700 tis. Kč na „Poštovné – anketa“ 

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

6171 5161 Poštovné – anketa                       navýšení o 24,100 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 5) 
a) Město podalo žádost o dotaci do IV. výzvy Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko 
(MAS) v rámci programu Leader, na projekt „Oprava kaple v Municích“. Jako přílohu žádosti 
je nutno doložit prohlášení zastupitelstva města o zařazení kaple v Municích do kulturního 
dědictví města a o jejím prohlášení památkou místního významu. Kaple na pozemku p.č. st. 1, 
v k.ú. Munice je v majetku města. Zastupitelstvo zařazení odsouhlasilo. 
 
Usnesení č. 693/10 
zastupitelstvo města    s o u h l a s í 

se zařazením kaple v Municích, na pozemku p.č. st. 1 v k.ú. Munice, do kulturního 
dědictví města Hluboká nad Vltavou a prohlašuje ji kulturní památkou místního 
významu. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0 
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K bodu 6) 
Město Hluboká nad Vltavou schválilo změnu územního plánu na Hůrce v části Selská pole 
pro účel rozšíření zastavitelného území. Bylo zpracováno zadání změny, projednáno 
s dotčenými orgány i veřejností, upraveno dle předložených stanovisek.  Obsahuje pokyny pro 
zpracování návrhu, který bude znovu projednán a předložen radě a zastupitelstvu ke 
schválení. Návrh předpokládá rozšíření zastavitelného území a dopravní propojení 
s komunikací Hluboká nad Vltavou – Munice. 
 
Usnesení č. 694/10 
zastupitelstvo města    s c h v a l u j e  

v souladu s § 47 a 64 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění zadání změny 
územního plánu sídelního útvaru Hluboká nad Vltavou č. 9, zadání změny územního 
plánu zóny Hluboká nad Vltavou – město č. 10 v lokalitě Selská pole. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0 
 
K bodu 7)  
a) V současné době bohužel dochází jak na centrální, tak na regionální úrovni k neúnosnému 
zadlužování veřejných rozpočtů. Mnoho obcí totiž v minulých letech sestavilo schodkový 
rozpočet, což s sebou může nést riziko neschopnosti dostát svým závazkům. Proto u těchto 
obcí reálně hrozí neschopnost splácet dluhy a s tím spojená exekuce obecního majetku. 
Vedení města Hluboká nad Vltavou se vždy snažilo vytvářet vyrovnaný rozpočet a již několik 
let se mu to také daří. Vzhledem k možnostem čerpání dotací na nejrůznější projekty však i 
naše město muselo zafinancovat několik větších akcí formou úvěru. Jedná se především o 
modernizaci ČOV v Zámostí, modernizaci MŠ v Ruské ulici a o další menší akce 
spolufinancované buď z evropských či státních rozpočtů. Zastupitelstvo města deklarovalo 
svoji vůli udržet  vyrovnaný rozpočet i pro příští léta a shodlo se na vyslovení nesouhlasu 
se zadlužováním. Tento úzus by pak měl platit i při rozhodování zastupitelstva nového, 
vzešlého z blížících se komunálních voleb.    
 
Usnesení č. 695/10 
zastupitelstvo města d e k l a r u j e       

svoji vůli udržet vyrovnaný městský rozpočet i pro následující léta a nesouhlasí 
s případným zadlužováním města. Zastupitelstvo města současně apeluje na nové, 
z příštích komunálních voleb vzešlé zastupitelstvo, aby ve shora popsaném trendu 
pokračovalo.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0 
 
b) Na město se obrátila prostřednictvím p. Janáta společnost STAVPRA s.r.o., která je 
vlastníkem pozemků parc. č. st. 123/1, 123/2, 124/1 v k.ú. Hluboká n. Vlt, tedy pozemků 
v Podskalí, naproti mostu přes řeku Vltavu. P. Janát pozemky před několika lety koupil od 
města s tím, že zde vystaví sídlo své stavební firmy. Do současné doby však na tomto místě 
žádný objekt vystavěn nebyl a pan Janát město oslovil s nabídkou zpětné koupě těchto 
pozemků, protože hodlá svou podnikatelskou činnost ukončit. Ve svém dopise uvádí, že za 
pozemky požaduje částku rovnající se ceně za kterou pozemky od města v minulosti odkoupil 
(393.900,- Kč) a dále náklady dosud do úprav pozemku vložené, které vyčíslil na částku 
451.000,- Kč + DPH, tedy celkem za pozemky požaduje částku 935.100,- Kč. Nabídka nebyla 
vzhledem k datu jejího podání projednána ve stavební a bytové komisi RM ani v radě města.  
Zastupitelé tuto nabídku zváží s tím, že věc bude projednána standardním způsobem na všech 
rozhodovacích úrovních a ke konečnému rozhodnutí bude zastupitelům spolu se stanovisky 
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SBK a RM opětovně předložena. Současně zastupitelstvo pověřilo starostu města jednáním 
s případnými novými zájemci o koupi tohoto pozemku.  
 
Usnesení č. 696/10 
zastupitelstvo města p o v ě ř u j e   

starostu města Ing. Tomáše Jirsu jednáním s případnými zájemci o koupi pozemků 
parc. č. st. 123/1, 123/2, 124/1 v k.ú. Hluboká n. Vlt.   

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0 
 
c) Zastupitel pan Čmejrek upozornil na hluk v obytných čtvrtích města, způsobený např. 
řezáním na pile či sekáním trávy. Někteří občané tyto aktivity provozují i o víkendu brzy ráno 
a večer a p. Čmejrek požádal o prověření možnosti vydání obecně závazné vyhlášky, která by 
tyto aktivity regulovala. Zastupitelé v diskusi dospěli k závěru, že vydání vyhlášky není 
v současné době na místě, nicméně problému jsou si vědomi. Proto přijali níže uvedené 
usnesení, kterým vyzývají občany města k omezení těchto aktivit v určených hodinách o 
víkendu. Tato výzva bude současně zveřejněna v městském zpravodaji. 
 
Usnesení č. 697/10 
zastupitelstvo města v y z ý v á        

občany města, aby omezili aktivity způsobující nadměrnou hlučnost (sečení, 
řezání,ad.) a to v neděli v době od 6.00 do 9.00 hod. a od 13.00 do 22.00 hod. Tuto 
výzvu  vyhlašuje zastupitelstvo města na základě žádostí a připomínek občanů. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0 
 
d) Mgr. Remtová oslovila zastupitele s návrhem, aby bývalá budova MŠ na Pražské ulici byla 
využita pro dobročinné účely, např. Lidovou školu umění, pěstounskou rodinu, apod. Po 
diskusi starosta přislíbil, že tuto možnost přednese na jednání RM a bude o tomto návrhu dále 
jednat. 
 
e) P.Irovský upozornil zastupitele, že na hlavní třídě a v ulici vedoucí k zámku jsou po celý 
týden vystaveny popelnice, hyzdící vzhled města. P. Raus k věci uvedl, že městská vyhláška 
tuto věc reguluje a ti občané, kteří popelnici neuklidí by mohli být postiženi městskou policií 
pro přestupek proti veřejnému pořádku. Starosta přislíbil, že na věc upozorní městskou policii, 
která bude uklízení popelnic kontrolovat. P. Irovský dále upozornil na nevzhledné reklamy 
umístěné na budově herny pana Hanuše. 
 
f) Mgr. Remtová a p. Irovský upozornili na skutečnost, že před obřadní síní bývají o 
víkendech přeplněné koše a pro svatebčany tak není zajištěno důstojné prostředí. P. Raus 
přislíbil, že věc bude průběžně kontrolovat a koše o víkendu vyvážet. Mgr. Remtová a p. 
Irovský současně upozornili na špatný stav příjezdové komunikace k zámku a dále na 
problémy s parkováním u obřadní síně. Navrhli, že by odjíždějící svatby mohly projet 
průjezdem a kolem Šteklu. Starosta přislíbil, že věc projedná s ředitelem zámku. 
 
g) Ing. Ouška upozornil na přetrvávající problémy s parkováním u hřbitova, kde lidé odstavují 
auta na delší dobu a návštěvníci hřbitova pak nemají kde zaparkovat. Ing. Ouška současně 
požádal p. Rause, aby PMH opravilo pumpu na hlavní třídě. 
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h) P. Vácha informoval zastupitele o tom, že v souvislosti s výstavbou přístaviště má být 
přesunuta zastávka autobusu u sportovního areálu a předběžně navrhl její umístění za dřevěný 
mostek vedoucí ke koupališti. Zastupitelé vzali věc na vědomí a před realizací tohoto 
přeložení se k problému ještě vrátí. 
 
i) P. Slepička informoval zastupitele o ukončení rekonstrukčních prací na DD a pozval je 
k návštěvě nově rekonstruované budovy. 
 
j)  MUDr. Pešl informoval zastupitele o otevření RRC, seznámil je s kapacitou a vybavením 
komplexu a zároveň je pozval na slavnostní otevření, které se bude konat dne 30.6.2010 
v 18:00 hod. 
 
 
Poté starosta poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil. 
 
 
 

____________________________ 
              

__________________ __________________ 
Ing. Tomáš Jirsa Václav Irovský Mgr. Daniela Remtová 
starosta města ověřovatelé zápisu 

 


