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

konaného dne 8.11.2010.  
 
Počet přítomných členů zastupitelstva města : 20  
(p. Karel Vácha omluven – v zahraničí, prezenční listina tvoří přílohu zápisu) 
 
Přizváni: p. Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing. Petr Smrčka – MÚ  
 
Ustavující zasedání zastupitelstva města pro volební období 2010 – 2014 zahájil nejstarší člen 
zastupitelstva města MUDr. Jan Reban. Uvedl, že se do zahájení zasedání dostavilo 20 
zvolených zastupitelů a zastupitelstvo města je tudíž usnášení schopné. Zapisovatelem byl 
určen Mgr. Daniel Berit, pracovník MÚ. 
 
Členové zastupitelstva podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecním zřízení)  ve znění pozdějších předpisů složili slib a jeho složení stvrdili svým 
podpisem.  
 
K bodu 1) 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s programem ustavujícího zasedání. Zastupitelstvo 
schválilo tento program jednání: 

1) Schválení programu.  
2) Určení pravidel pro jednání zastupitelstva. 
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.  
4) Volba volební a návrhové komise. 
5) Stanovení počtu členů rady města Hluboká nad Vltavou.  
6) Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady. 
7) Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru. 
8) Určení oddávajících. 
9) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva. 
10) Určení členů osadních výborů a volba  předsedů. 
11) Změna smlouvy o úvěru na akci „Intenzifikace ČOV Hluboká nad Vltavou – 

Zámostí“ – prodloužení termínu pro čerpání úvěru. 
12) Změna rozpočtu  

a. Nákup traktoru pro PMH. 
13) Diskuse.      

 
Usnesení č. 1/10 
zastupitelstvo města s c h v a l u j e  

program ustavujícího zasedání.  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 2) 
Na základě doporučení MÚ předsedající navrhl, aby se nově zvolené zastupitelstvo řídilo na 
svých jednání i v novém volebním období Jednacím řádem, kterým se řídilo i předcházející 
zastupitelstvo.   
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Usnesení č. 2/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í 

s tím,  že  se  bude i nadále řídit jednacím řádem schváleným Zastupitelstvem města 
Hluboká nad Vltavou dne 16. 12. 2002, usnesením č. 22/02, ve znění pozdějších změn a 
doplňků 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
Předsedající připomněl, že z jednacího řádu vyplývá, že volby probíhají veřejně, pokud 
zastupitelstvo města nadpoloviční většinou všech členů nerozhodne o hlasování tajném popř. 
kombinovaném. Vzhledem k tomu, že žádný ze zastupitelů nenavrhl přistoupit k tajnému 
hlasování, budou všechny volby v rámci tohoto ustavujícího zasedání  probíhat veřejně.  
 
K bodu 3) 
Předsedající navrhl, aby jako ověřovatelé zápisu z ustavujícího zasedání byli určeni 
zastupitelé p. Píša a p. Irovský. 
 
Usnesení č. 3/10 
zastupitelstvo města v o l í   

jako ověřovatele zápisu: 
p. Petra Píšu dipl. um. a p. Václava Irovského  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 2. 
 
K bodu 4) 
Předsedající navrhl členy návrhové a volební komise, která je v souladu s Jednacím řádem 
tříčlenná. Navrženi byli zastupitelé MUDr. Pešl, p. Joza a Bc. Šťastný. Další návrhy nebyly 
vzneseny. 
 
Usnesení č. 4/10 
zastupitelstvo města v o l í  

za členy návrhové a volební komise tyto členy zastupitelstva:  
MUDr. Ladislav Pešl, p. František Joza, Bc. David Šťastný. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro 17, proti  0, zdržel se 3. 
 
Předsedající vyhlásil krátkou přestávku, ve které se návrhová a volební komise odebrala zvolit 
si ze svých členů předsedu této komise. Zvolen byl MUDr. Ladislav Pešl. 
 
K bodu 5) 
Dalším bodem programu bylo stanovení počtu členů rady města. Po zkušenostech 
z předchozích volebních období bylo navrženo, aby rada města byla sedmičlenná. Další 
návrhy nebyly předneseny. 
 
Usnesení č. 5/10 
zastupitelstvo města s t a n o v u j e 

počet členů rady města pro následující volební období na 7 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 20, proti -  0, zdržel se - 0. 
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K bodu 6) 
MUDr. Pešl jako předseda návrhové a volební komise zahájil volbu starosty města a vyzval 
členy zastupitelstva, aby předložili návrhy. ODS navrhla jako svého kandidáta na funkci 
starosty Ing. Tomáše Jirsu. Žádný jiný kandidát navržen nebyl. Předsedající upozornil na 
skutečnost, že v případě zvolení Ing. Jirsy starostou bude tato funkce podobně jako v závěru 
minulého volebního období neuvolněná.  
 
Usnesení č. 6/10 
zastupitelstvo města v o l í 

starostou města  Ing. Tomáše Jirsu  a 
s t a n o v u j e, 

 že pro výkon této funkce nebude zvolený zastupitel uvolněn.  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro- 19, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
Předsedající MUDr. Reban poblahopřál nově zvolenému starostovi Ing. Tomáši Jirsovi,  
popřál mu hodně úspěchů do nového volebního období a předal mu řízení ustavujícího 
zasedání zastupitelstva města.  
 
Starosta Ing. Jirsa poděkoval přítomným za důvěru a požádal předsedu návrhové a volební 
komise, aby přistoupil k dalšímu bodu jednání, tedy k volbě místostarosty města.   
 
ODS navrhla na funkci místostarosty Ing. Pavla Dlouhého. Žádný jiný kandidát navržen 
nebyl. Zastupitelé byli seznámeni s tím, že pro tuto a další funkce nebude zvolený zastupitel 
uvolněn.    
 
Usnesení č. 7/10 
zastupitelstvo města  v o l í 

 místostarostou města Ing. Pavla Dlouhého a 
s t a n o v u j e, 

 že pro výkon této funkce nebude zvolený zastupitel  uvolněn.  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro -17, proti - 0, zdržel se - 3. 
 
Dále probíhala volba ostatních členů rady města a MUDr. Pešl  požádal o návrhy kandidátů. 
Starosta a místostarosta jsou ze zákona členy rady města, a proto se volilo dalších 5 členů 
rady města.  
Bylo předloženo 6 návrhů:  
Bartoň Lubor, Ing. Mgr. – TOP 09, Karvánek Jiří – ANO 2010,  Raus Aleš – KDU-ČSL, 
Slepička Jiří – ČSSD, Toušek František, MUDr. FESC – Hlubocko………, Vácha Karel – 
HN HRM.   
O kandidátech bylo hlasováno jednotlivě v abecedním pořadí. 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení pro jednotlivé kandidáty: 
Bartoň Lubor, Ing. Mgr. – TOP 09   -  pro -   3, proti - 8,zdržel se - 9  
Karvánek Jiří – ANO 2010    -  pro - 19, proti - 0,zdržel se - 1  
Raus Aleš – KDU-ČSL    -  pro - 18, proti - 0,zdržel se - 2 
Slepička Jiří – ČSSD     -  pro - 17, proti - 0,zdržel se - 3 
Toušek František, MUDr. FESC – Hlubocko…… -  pro - 17, proti - 0,zdržel se - 3 
Vácha Karel – HN HRM    -  pro - 19, proti - 0,zdržel se - 1 
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Usnesení č. 8/10 
zastupitelstvo města v o l í  

následující členy rady města Hluboká nad Vltavou:  Jiřího Karvánka, Aleše Rause, 
Jiřího Slepičku, MUDr. Františka Touška FESC a Karla Váchu a  

s t a n o v u j e 
 že pro výkon této funkce nebudou zvolení zastupitelé  uvolněni.  

 
K bodu 7) 
Dále se zastupitelstvo zabývalo volbou předsedů finančního a kontrolního výboru. Zastupitelé 
byli informováni, že dle právních předpisů musí být počet členů výborů lichý a nejnižší počet 
členů musí být 3. Starosta uvedl, že na dnešním jednání budou zvoleni předsedové obou 
výborů a jednotliví členové budou zvoleni na následujícím zasedání.  
Byli navrženi: na předsedu finančního výboru pan Václav Irovský a na předsedu kontrolního 
výboru Bc. Jan Šindelář. Další návrhy nebyly předloženy. 
 
Usnesení č. 9/10 
zastupitelstvo města v o l í  

předsedou finančního výboru pana Václava Irovského a   
s t a n o v u j e 

 že pro výkon této funkce nebude zvolený zastupitel  uvolněn.  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 19, proti - 0, zdržel se - 1 . 
 
Usnesení č. 10/10 
zastupitelstvo města v o l í  

předsedou kontrolního výboru  Bc. Jana Šindeláře a 
s t a n o v u j e 

 že pro výkon této funkce nebude zvolený zastupitel  uvolněn.  
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 19, proti - 0, zdržel se - 1. 
 
V roce 2007 byla zřízena městská policie. Dle ustanovení §3 odst.1 zákona o obecní policii 
tuto řídí starosta města nebo zastupitelstvem pověřený člen zastupitelstva. Minulým 
zastupitelstvem byl tímto úkolem pověřen místostarosta Ing. Pavel Dlouhý. V souladu se 
zákonem je třeba, aby v případě, že starosta nebude vykonávat tuto funkci, byl jejím výkonem 
pověřen jiný člen nově zvoleného zastupitelstva. Starosta předložil zastupitelům návrh, aby 
byl touto funkcí opětovně pověřen Ing. Dlouhý.  
 
Usnesení č. 11/10 
zastupitelstvo města p o v ě ř u j e 

řízením Městské policie Hluboká nad Vltavou člena zastupitelstva města Ing. Pavla 
Dlouhého s tím, že v době jeho nepřítomnosti řídí Městskou policii starosta města Ing. 
Tomáš Jirsa.  

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení:  pro - 17, proti - 0, zdržel se - 3. 
 
K bodu 8) 
Zastupitelstvo dále projednalo určení oddávajících tak, jak to vyžadují ustanovení zákona o 
rodině. Starosta Ing. Tomáš Jirsa a místostarosta Ing. Pavel Dlouhý jsou pověřeni oddáváním 
ze zákona. Jako další byli navrženi následující kandidáti: Mgr. Lenka Dvořáková, p. Václav 
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Irovský, MUDr. Ladislav Pešl, p. Petr Píša dipl. um., p. Jiří Prokeš, p. Aleš Raus, Bc. Jan 
Šindelář, p. Karel Vácha a Ing. Jan Zasadil.  
 
Usnesení č. 12/10 
zastupitelstvo města   u r č i l o 

vedle starosty a místostarosty jako oddávající tyto zastupitele: Mgr. Lenku 
Dvořákovou,        p. Václava Irovského, MUDr. Ladislava Pešla, p. Petra Píšu dipl. 
um., p. Jiřího Prokeše, p. Aleše Rause, Bc. Jana Šindeláře, p. Karla Váchu a Ing. Jana 
Zasadila.  
 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 17,  proti - 0,  zdržel se  - 3. 
 
K bodu 9) 
V souladu se zákonem o obcích a zákonem o odměnách za výkon členů zastupitelstev je 
nutné, aby nově zvolené zastupitelstvo odsouhlasilo výši těchto odměn. Tajemník MÚ Jan 
Piskač podal zastupitelům doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitel Ing. 
Mgr. Lubor Bartoň předložil návrh, dle kterého by měly být navržené odměny plošně sníženy 
o 10%. K tomu byla otevřena diskuse, ve které Ing. Dlouhý uvedl, že odměny si drtivá většina 
zastupitelů neponechává, ale věnuje je na dobročinné účely a je tedy nevhodné tyto snižovat. 
MUDr. Pešl při této příležitosti apeloval na přítomné zastupitele, aby i v novém volebním 
období část odměn poskytli na dobročinné účely (o předloženém návrhu Ing.Mgr. Bartoně na 
snížení odměn o 10% se hlasovalo s následujícím výsledkem: pro – 5, zdržel se – 15, proti – 
0). Zastupitelé následně odměny odsouhlasili dle původně předloženého návrhu. V případě 
souběhu funkcí se v souladu s právními předpisy odměny sčítají.      
 
Usnesení č. 13/10 
zastupitelstvo města s c h v a l u j e  
  odměny zastupitelům v následující výši:  
  člen zastupitelstva   594,- Kč/měs. 
  člen rady    1719,- Kč/měs. 
  předseda výboru   468,- Kč/měs. 
  oddávající    600,-Kč/měs. 
  neuvolněný starosta   27020,- Kč/měs. 
  s tím, že odměny budou zastupitelům vypláceny od 8.11.2010. 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 2. 
 
K bodu 10) 
Zastupitelstvo města zřídilo osadní výbory (dále OV) ve všech částech města: Bavorovice, 
Hroznějovice, Jeznice, Kostelec, Líšnice, Munice, Poněšice a Purkarec. S letošními  
komunálními volbami se ve spolupráci s OV připravovaly návrhy na členy a předsedy OV pro 
další čtyřleté období. V jednotlivých částech byl zveřejněn termín, do kterého se přijímají 
návrhy na členy OV v konkrétní městské části. Ve dvou OV se přihlásili pouze 3 kandidáti – 
tam by měly být OV pouze tříčlenné, ve čtyřech OV byly předány pětičlenné kandidátky a ve 
dvou bylo navrženo více kandidátů a proto proběhly volby do OV.   
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města je nutné stanovit počet členů OV, určit 
jmenovitě členy a zvolit předsedy jednotlivých OV. 
 



-6- 

V části města – obci Bavorovice byli navrženi tito kandidáti (počet členů 5): Ing. Plíhal 
Vratislav – navržen na předsedu, Plchová Ema, Kolář Jaroslav, Valenta Jiří, Ing. Velfl 
Bohumil. 
V části města - obci Hroznějovice byli navrženi tito kandidáti (počet členů 5): Liška Pavel – 
navržen na předsedu, Klomfar Jan, Krbec Václav, Nedvěd Tomáš, Šíma Jiří. 
V části města - obci Jeznice byli navrženi tito kandidáti (počet členů 5): Kolářová Jitka - 
navržena na předsedu, Bouda František, Šíma Jaroslav, Šťastný Miloš,  Štěpka Václav.  
V části města - obci Kostelec byli navrženi tito kandidáti (počet členů 7): Lukešová Jindřiška 
– navržena na předsedu, Klomfar Miroslav, Klomfar Petr, Kocourek Miloslav, Přibyl Jan, 
Pudil Jiří, Ing., Švarcová Tomešová Iveta. 
V části města - obci Líšnice byli navrženi tito kandidáti (počet členů 3): Pour Jan - navržen na 
předsedu, Svoboda Lukáš, Toušek František, MUDr. FESC. 
V části města - obci Munice byli navrženi tito kandidáti (počet členů 3): Svobodová Dana - 
navržena na předsedu, Krzok David, Novák Jan.  
V části města - obci Poněšice byli navrženi tito kandidáti (počet členů 5): Havlíček Josef - 
navržen na předsedu, Baliharová Jitka, Marhoun Václav, Šíma Miroslav, Štýfal František. 
V části města - obci Purkarec byli navrženi tito kandidáti (počet členů 5):  Jícha Miroslav - 
navržen na předsedu, Děkan Radek, Houška Pavel, Hovorková Jana, Jícha František. 
 
Usnesení č. 14/10 
zastupitelstvo města   s t a n o v u j e  

počet členů osadních výborů následovně: 
Bavorovice - 5, Hroznějovice - 5, Jeznice - 5, Kostelec - 7, Líšnice - 3, Munice - 3, 
Poněšice - 5 a Purkarec - 5, dále 

 
u r č u j e 

tyto členy osadních výborů: 
- v části města - obci Bavorovice: Ing. Plíhal Vratislav, Plchová Ema, Kolář Jaroslav, Valenta 

Jiří, Ing. Velfl Bohumil. 
- v části města - obci Hroznějovice byli navrženi tito kandidáti: Liška Pavel, Klomfar Jan, 

Krbec Václav, Nedvěd Tomáš, Šíma Jiří. 
- v části města - obci Jeznice byli navrženi tito kandidáti: Kolářová Jitka, Bouda František, 

Šíma Jaroslav, Šťastný Miloš,  Štěpka Václav.  
- v části města - obci Kostelec byli navrženi tito kandidáti: Lukešová Jindřiška, Klomfar 

Miroslav, Klomfar Petr, Kocourek Miloslav, Přibyl Jan, Pudil Jiří, Ing., Švarcová 
Tomešová Iveta. 

- v části města - obci Líšnice byli navrženi tito kandidáti: Pour Jan, Svoboda Lukáš, Toušek 
František MUDr. FESC. 

- v části města - obci Munice byli navrženi tito kandidáti: Svobodová Dana, Krzok David, 
Novák Jan.  

- v části města - obci Poněšice byli navrženi tito kandidáti: Havlíček Josef, Baliharová Jitka, 
Marhoun Václav, Šíma Miroslav, Štýfal František. 

- v části města - obci Purkarec byli navrženi tito kandidáti: Děkan Radek, Houška Pavel, 
Hovorková Jana, Jícha František, Jícha Miroslav.  

 
   v o l í 
tyto předsedy osadních výborů: 
Bavorovice  - Plíhal Vratislav, Ing. 
Hroznějovice - Liška Pavel 
Jeznice  - Kolářová Jitka 
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Kostelec  - Lukešová Jindřiška 
Líšnice   - Pour Jan 
Munice   - Svobodová Dana 
Poněšice  - Havlíček Josef 
Purkarec  - Jícha Miroslav 

  
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 11) 
Město Hluboká nad Vltavou uzavřelo dne 13.05.2010 s Komerční bankou a.s. Smlouvu o úvěru 
na financování projektu „Intenzifikace ČOV Hluboká nad Vltavou - Zámostí“ a Dodatek ze 
dne 16.7.2010.  
Vzhledem k tomu, že realizace uvedeného projektu byla v počátku ovlivněna nepříznivými 
klimatickými poměry (zima 2009/2010) došlo ke zpoždění při zahájení prací. Staveniště bylo 
předáno 12.1.2010 a z důvodů nepříznivých klimatických podmínek byly práce zahájeny o 
cca. dva měsíce později. Práce na objektech, které měly probíhat v podzimních měsících a 
vyžadují určité technologické postupy, se nyní dostávají do zimních měsíců (sanace a nátěry, 
pokládky propojovacích potrubí, asfaltové povrchy, sadové úpravy atd.). Tato změna byla 
potvrzena dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem projektu firmou KOČÍ a.s. 
(dokončení díla do 31.05.2011), byla akceptována Ministerstvem zemědělství ČR a 
promítnuta do Rozhodnutí o poskytnutí dotace MZe.  
V čl. 3.2 Smlouvy o úvěru s KB a.s. je sjednán termín čerpání úvěru do 31.12.2010. 
Z uvedených důvodů byla KB a.s. požádána o sjednání dodatku k uvedené smlouvě o úvěru, 
spočívající ve změně čerpání úvěru do 31.05.2011 (potřeba čerpání cca. 6 500 tis. Kč). Pro 
uzavření dodatku smlouvy o úvěru je nutný souhlas zastupitelstva města s uvedenou změnou. 
 
Usnesení č. 15/10 
zastupitelstvo města     s o u h l a s í 

se změnou termínu čerpání úvěru na spolufinancování akce „Intenzifikace ČOV 
Hluboká nad Vltavou - Zámostí“ do 31.05.2011, s promítnutím této změny do dodatku 
Smlouvy o úvěru s Komerční bankou a.s. na uvedenou akci a pověřuje starostu města 
podpisem dodatku Smlouvy o úvěru. 

 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 12) 
Na minulém jednání zastupitelstva města byl odsouhlasen nákup nového traktoru pro PMH. 
PMH vypsal výběrové řízení a předložil výsledky do jednání výběrové komise. Z jednání 
výběrové komise, doplněné následně jednáním s dodavatelem traktoru o snížení ceny, vzešlo 
doporučení pro zakoupení traktoru ZETOR v ceně 872.400,-Kč vč. DPH. Při konzultaci 
nabízených značek traktorů s Ing. Půrem, který má letité zkušenosti se zemědělskou 
technikou, bylo doporučeno zakoupení traktoru NEW HOLLAND T 5040 v ceně 929.000,- 
vč. DPH. 
Cena traktoru se skládá ze základní částky 500 tis. Kč, vč. DPH, kterou zajišťuje ze svých 
prostředků PMH Hluboká a zbytku do výše stanovené ceny, kterou dodá po odsouhlasení 
zastupitelstvem město ze svého rozpočtu. V diskuzi bylo řešeno, který ze strojů je výhodnější 
za danou cenu zakoupit. Z vyjádření p. Rause vyplynulo, že na oba typy traktorů má PMH 
k dispozici odpovídající doplňkovou výbavu (používanou na současný traktor) a neměl by 
tedy vzniknout problém s její kompatibilitou pro případ výběru jakékoli ze shora uvedených 
značek traktoru. Z diskuse nakonec vzešel návrh, aby se hlasovalo pouze o částce, která bude 
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na nákup traktoru uvolněna z městského rozpočtu s tím, že ředitel PMH bude nákup traktoru 
realizovat dle vlastního uvážení, po zvážení všech okolností. 
 
Usnesení č. 16/10 
zastupitelstvo města s o u h l a s í   

se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové části č. 91/10   na „Investiční 
příspěvek PMH - nákup traktoru“ ve výši 429 tis. Kč.   

Výdaj 
paragraf 

 
položka 

 
 

 
tis. Kč 

3639 6313 Investiční příspěvek PMH - nákup traktoru     429 
 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro -20 , proti - 0, zdržel se - 0. 
 
K bodu 13) 
a) Zastupitel Ing. Zasadil navrhl, aby se schůze jednotlivých komisí a výborů konaly mimo 
běžnou pracovní dobu, protože jejich členové, kteří docházejí do zaměstnání, se jich poté 
nemohou účastnit nebo se musejí ze zaměstnání složitě omlouvat. K tomu starosta města 
přislíbil, že bude na jednotlivé členy a předsedy výborů a komisí v tomto smyslu apelovat. 
 
b) Zastupitel pan Irovský zmínil přetrvávající problémy s parkováním ve městě a apeloval na 
MÚ aby bylo pracováno na změně celého parkovacího systému ve městě. V této souvislosti 
uvedl, že bylo vybíráno parkovné po skončení účinnosti stávající mandátní smlouvy, tedy po 
31.10.2010. V této souvislosti starosta města uvedl, že stávající systém přináší do městského 
rozpočtu nemalou částku a v případě zavedení parkovacích automatů či jiného řešení není 
možno s takovou částkou s jistotou počítat. V následné diskusi zazněly návrhy na zavedení 
parkovacích automatů či úplné uzavření hlavní třídy pro parkování turistů, kdy by zde mohli 
parkovat pouze rezidenti. Zazněl také návrh na výstavbu parkovacího domu na hlavním 
parkovišti, kdy by byla veškerá nerezidentská vozidla odkláněna právě sem a ve městě by 
parkovali pouze občané města. Takové řešení ale naráží na vysoké finanční náklady, které si 
město v současné době nemůže dovolit. Starosta města k tomu problému závěrem uvedl, že 
bude vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců MÚ, zastupitelů a radních, která bude 
mít za úkol zpracovat návrhy řešení parkování ve městě již pro nadcházející turistickou 
sezonu.    
 
 
 

____________________________ 
              

__________________ __________________ 
Ing. Tomáš Jirsa Petr Píša dipl. um Václav Irovský 
starosta města ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 


