ZÁPIS
o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát,
konaného dne 24.03.2011 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát
Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 5. zasedání Zastupitelstva města
Kunštát, přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu s ustanovením
§ 103 odst.5 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Informace o konání zastupitelstva města byla vyvěšena na úřední desce městského úřadu.
Přítomno 13 členů zastupitelstva města. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Omluven p. Jindřich Pavlů a Ing. Jiří Šafář z úvodu jednání
Ad 1) – Technický bod – starosta města MVDr. Zdeněk Wetter
Seznámil ZM s návrhem programu dnešního jednání. Přivítal zástupce firmy SELF servis
Brno Ing.Vladimíra Hlaváče a Ing. Konečného. Doporučil přesunout informaci zástupců
firmy SELF servis jako bod 2). V bodu 11) bude projednán návrh na vyřazení DDHM.
Program:

1. Technický bod
2. Informace zástupců firmy SELF servis Brno
3. Projednání připomínek a podnětů občanů
4. Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva města
5. Zpráva o činnosti Rady města
6. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
7. Rozpočet města na rok 2011
8. Prodej pozemků
9.Obecně závazné vyhlášky města
10.Osadní výbory – volba předsedů a členů
11. Různé – kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín
- svazek vodovodů a kanalizací
- smlouva – stavební pozemky

K návrhu programu nebyly podány připomínky.
Usnesení č. 05/01/2011 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje program zasedání ZM
Kunštát.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se hlas.: 0
Zapisovatelem dnešního jednání byla navržena Dagmar Konečná.
Starosta města navrhl na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání paní Marii
Vlasákovou a Ing. Petra Sojku.
Usnesení č. 05/02/2011 – ZM Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
zasedání ZM Kunštát paní Marii Vlasákovou a Ing. Petra Sojku.
Hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se hlas.:2
Do jednání se dostavil Ing. Jiří Šafář
Ad 2) – Self servis Brno.
Zástupci firmy SELF servis Brno byli do dnešního jednání přizváni na žádost zastupitelů
města Kunštát.
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Ing. Hlaváč uvedl, že přechod na digitalizaci byl nutný a soubor nabízených služeb Self
servisu je kvalitní. Momentální stav provozu kabelové televize v Kunštátě není optimální.
Město Kunštát investovalo v souvislosti s kabelovou televizí finanční prostředky, což zatím
nepřineslo očekávané výsledky. Firmě se nepodařilo získat zájem uživatelů tak, jak je to
v ostatních místech, kde firma působí. Sdělil, že zdržení termínu rozvodu na datovou síť bylo
zapříčiněno 3. subjektem.
Na dotaz ohledně zájmu občanů o služby firmy SELF servis odpověděl Ing. Konečný.
K dnešnímu dni asi 170 domácností Kunštátu využívá nových digitálních služeb firmy.
asi 130 domácností zatím není rozhodnuto, kterou nabízenou variantu zvolí a asi 100
domácností požádalo o ukončení smlouvy s firmou SELF servis.
Mgr. Všianský se domnívá, že organizace konzultačních dnů zástupců firmy s občany nebyla
nejlepší a občany firma nepřesvědčila o kvalitě nabízených služeb. Město Kunštát schválilo
firmě SELF servis finanční příspěvek v domnění, že se připojí více uživatelů. Pokud se tak
nestane, nemá rozšíření služeb význam. Na závěr rozpravy uznal, že jako zákazník kabelové
televize je s kvalitou služeb spokojen.
Mgr. Göpfert sdělil, že jednal se zástupcem firmy SELF servis kde bylo sděleno, že nabídka
služeb byla městu zaslána v lednu letošního roku.
Ing. Sojka uvedl, že při schvalování příspěvku firmě SELF jsme se mohli pouze domnívat,
jaký bude další vývoj u technologií v této oblasti. Uživatelů připojených na síť kabelové
televize, kterou budovalo Město, bylo v roce 2010 hodně a kvalita analogového signálu byla
dále pro mnoho z nich neúnosná a většina z nich si přála zkvalitnění služeb. Proto se
zastupitelstvo rozhodlo podpořit digitalizaci služeb příspěvkem města. Bez něj by
k digitalizaci nedošlo a celá kabelová síť by byla odsouzena k postupnému zániku. Self Servis
byť se zpožděním digitalizaci sítě zajistil a kvalita služeb je nyní na očekávané úrovni.
Bohužel došlo k odlivu zákazníků zřejmě z důvodu zvýšení ceny při přechodu na digitální
vysílání.
Pan Zdeněk Lubas řekl, že v dnešní době mají již lidé smlouvy s jinými firmami a že se sám
donedávna v Újezdě vůbec připojit nemohl. Ing. Hlaváč na to odpověděl, že rozvod kabelové
televize se stavěl kocem 90. letech a investorem bylo Město Kunštát. V místních částech
Rudka a Újezd bylo propojení na síť Kunštátu dokončeno až po dohodě s Městem Kunštát
před asi třemi lety.
Z diskuse občanů vyplynulo, že řada domácností řešila otázku připojení jiným způsobem,
důvodem bylo i navýšení ceny.
Ing. Hájek se domnívá, že hlavním zájem občanů je připojení na televizní signál, přičemž je
rozhodující nabídka ceny, programů.
Starosta města uvedl, že poslední nabídku firmy SELF servis obdrželo město Kunštát
v posledních dnech. Tato nabídka nebyla dosud vyhodnocena. Je nutno zvýšit informovanost
občanů o službách nabízených firmou SELF servis. Konkrétní soubor opatření ke zvýšení
zájmu občanů o služby může firma SELF servis dodat.
Usnesení č. 05/03/2011 - ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci.
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Ad 3) - Projednání připomínek a podnětů občanů
Přítomní občané nepodali žádné připomínky a podněty.
Ad 4) - Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva města - Ing. Stanislav Kolář
ZM 22.12.2010
1. Spolupráce s HZS: RM připraví návrh, kde bude uvedeno předkupní právo města na
celý objekt v případě, že by byla stanice HZS v Kunštátě zrušena.
2. Závady BD 504: ZM pověřuje RM, aby zajistila jednoduchý projekt včetně zjištění
předběžné ceny oprav, který by sloužil pro výběr zhotovitele a podání žádosti o dotaci.
Je zpracován projekt na vyvložkování komínů a výměnu kotlů v 18 bytech, cena dle
projektu 1,660.000Kč bez DPH. Dále bude zadáno zpracování posudku na stav
střešního pláště a návrhu na odstranění zjištěných závad.
3. Provozování VaK:
Přijato usnesení: ZM bere na vědomí přednesenou informaci a pověřuje RM k dalšímu
jednání ve věci provozování VaK.
Plněno průběžně.
4. Mgr. Smejkalová požádala RM o řešení úpravy zastávky autobusů u KD osazením
bočních stěn, současná zastávka je nevyhovující.
Osazení bočních stěn nelze realizovat, jelikož by se zamezil přístup k rozvodným
skříním.
5. Zaslat členům ZM jednací řád – splněno.
ZM 15.2.2011
1. Splacení úvěrů: přijato usnesení: ZM Kunštát pověřuje starostu města Kunštát MVDr.
Zdeňka Wettera k dalšímu jednání s ČS ve věci zajištění úvěru.
Jednání uskutečněno.
Ing.Hájek informoval ZM o výsledku jednání ve věci předčasného splacení úvěru.
Současnou finanční situaci zhodnotili experti České spořitelny a.s. a konstatovali, že
finanční stav města Kunštát je napjatý. Nevidí smysl předčasného splacení úvěru a
vzápětí čerpání úvěru nového. V případě, že nedojde k předčasnému splacení úvěru,
požaduje Česká spořitelna a.s. zástavu úvěru termínovaným vkladem ve výši 5 mil. Kč.
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit zástavu pro Českou spořitelnu.
Ing. Sojka po podané informaci opět doporučil předčasné splacení úvěru u ČS. Odůvodnil
to tím, že údaje o výdajích, které při minulé rozpravě o této věci předložil starosta nebyly
pravdivé, protože nejsou obsaženy v návrhu rozpočtu. Při splacení se město zbaví
povinnosti žádat o souhlas Českou spořitelnu při investici města přesahující l.mil.Kč.
Dalším důvodem je fakt, že i bez předčasného splacení bude muset město Kunštát letos
splatit 75% úvěrů. Při předčasném splacení dojde rovněž k úspoře úroků ve výši téměř
200 tisíc. Doporučil ZM přijmout následující usnesení:
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Usnesení č. 05/04/2011 – ZM Kunštát schvaluje předčasné splacení úvěrů u České
spořitelny a.s. na zasíťování pozemků a výkup pozemků v Zahradní ulici a úvěru na
spoluúčasti na investiční akce.
Hlasování:
pro 5
proti 8
zdržel se hlas.: 1
Usnesení nebylo schváleno.
Usnesení č. 05/05/2011 – ZM Kunštát schvaluje zastavení úvěru u České spořitelny
a.s. na zasíťování pozemků a výkup pozemků v Zahradní ulici a úvěru na investiční
akce města termínovaným vkladem 5.000.000,-Kč s datem splatnosti do 15.10.2011.
Schvalování investičních akcí města nad 1.000.000 Kč ČS bude zrušeno a zástavní
právo zanikne s datem splatnosti termínovaného vkladu.
Hlasování:
pro 9
proti 5
zdržel se hlas.: 0
Usnesení č. 05/06/2011 – ZM Kunštát bere na vědomí přenesenou informaci.
Ad 5) Zpráva o činnosti rady města - starosta města MVDr. Zdeněk Wetter
RM od zasedání ZM 22.12.2010 zasedala 8x . Zápisy z jednání RM byly členům ZM
zaslány. RM projednala, mimo jiné, revitalizací Panské zahrady, změnu územního plánu,
úvěry u České spořitelny a.s. a schválila zřízení věcného břemene v souvislosti s provozem
fotovoltaické elektrárny.
Ing. Sojka se ptal, zda bylo provedeno poptávkové řízení na opravy místních komunikací po
kanalizaci a zda byly podány nabídky. Jedná se o důležitou informaci a v zápise z RM o
tomto nebyl žádný záznam. Doporučil tento bod do zápisu RM doplnit.
Pan Karel Konopáč odpověděl, že byla oslovena firma IMOS, bylo provedeno místní šetření
s cílem zjištění rozsahu oprav. Předběžná cena oprav MK byla stanovena na 10.000.000Kč.
Po schválení rozpočtu města bude stanoven rozsah oprav. Město Kunštát obdrželo i další
nabídku. RM doporučuje ve věci oprav MK jednat s firmou IMOS.
Usnesení č. 05/07/2011 – ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci
Ad 6) - Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
Zprávu o činnosti kontrolního výboru přednesl Mgr.Göpfert. KV se sešel od posledního ZM
3x. Sestavil plán činnosti a provedl kontroly podnájemních smluv v bytovém domě č.p. 504 a
prověření smluv uzavřených mezi městem Kunštát a firmou SELF servis s.r.o.. Zápisy schůzí
KV byly předány zastupitelům.
Starosta města sdělil, že RM projedná nabídku firmy SELF servis s cílem zkvalitnění služeb.
RM projedná a zjistí možnosti doplnění podnájemních smluv v bytovém domě č.p. 504.
Zprávu o činnosti finančního výboru přednesl Ing. Šafář. FV se na svém zasedání dne
15.3.2011 zabýval přípravou rozpočtu města na r. 2011, projednal výši nákladů na právní
pomoc AKMO, jednací řád FV, čerpání finančních prostředků v rámci rozpočtového
provizoria.
FV doporučil navýšit příjem ze vstupného jarmarku a ve výdajích navýšení jen ve zvlášť
odůvodněných případech. FV dále doporučil nenavyšovat položky u běžných výdajů oproti
roku 2010. FV upozorňuje, že v rozpočtu není řešena změna provozování vodovodů a
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kanalizací po 1.7.2011, kdy bude provozována městem Zápis ze schůze FV byl zastupitelům
předán.
Pan Milan Švancara sdělil, že OA Újezd nesouhlasí se snížením rozpočtu pro OA Újezd na
rok 2011. V minulém roce OA Újezd přečerpal finanční prostředky na opravy místních
komunikací. Opravy místních komunikací v Újezdě nebyly několik let řešeny.
Ing.Šafář se domnívá, že snížení finanční částky pro Újezd je reálné. Újezd obdržel částku
vyšší než ostatní obce a nejednalo se jen o rok 2010.
Ing. Hájek uvedl, že daňový výnos na občany Újezda činí 1,9 mil. Kč a tato částka by měla
být v rozpočtu zohledněna. Dále navrhl zcela výjmout opravu místních komunikací v místních
částech z rozpočtů těchto místních částí. tyto opravy by měli být hrazeny přímo z rozpočtu
města.
Usnesení č. 05/08/2011 – ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci.
Ad 7) - Rozpočet města Kunštát na rok 2011 - Ing. Alena Marková
Návrh rozpočtu na rok 2011 je od 8.3. 2011 vyvěšen na úřední desce. Předkládaný návrh je
členěn podle platné rozpočtové sklady v příjmové části na § a položky, ve výdajové části na §.
Návrh rozpočtu musel být upraven o účelovou dotaci pro ZŠ a MŠ o 907.300Kč a to
v příjmech i výdajích. Další 3 úpravy odsouhlasila RM:.
37.600 Kč – zkoušky prostupu tepla u oken na ZŠ a MŠ
500.000Kč - příspěvek farnímu úřadu na opravu střechy kostela
54.000 Kč – vrácení části dotace z roku 2010 na investiční úroky z úvěru
Kompenzací je snížení následujících výdajů:
20.000 Kč – jarmark – odměny
120.000 Kč – zastupitelstvo
50.000 Kč – SPOZ věcné dárky, vítání občánků
401.600Kč – správa rezerva výdajů
Rozpočet musí být vždy sestaven jako vyrovnaný, pokud dojde k navrženým změnám, bude
objem rozpočtu na r. 2011 činit 96.261.300 Kč na straně příjmů včetně financování i výdajů.
Ing. Šafář sdělil, že FV projednal návrh rozpočtu, který se liší od návrhu předloženého dnes.
Ing. Kolář odpověděl, že zastupitelé dostávali průběžné návrhy, které byly upravovány.
Ing. Sojka uvedl, že rozpočet, který byl předložen k projednání FV byl 3x podrobnější než
předložený rozpočet k jednání zastupitelstva, který je zpracován v podstatě po kapitolách.
Dále požádal o úpravu rozpočtu položka č. 3639 – částka 50.000Kč – příprava žádostí o
dotace je nízká, doporučuje povýšení na částku 250.000 Kč z rezervy.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
Na dotaz Ing. Šafáře k možnosti čerpání dotací na přípravu územního plánu mu bylo sděleno,
že pokud nebude získána dotace na vypracování územního plánu, nebude částka 792.000Kč
z rozpočtu čerpána.
Starosta města odpověděl, že pokud budeme podávat žádost o dotaci, musí být zpracování ÚP
zahrnuto do rozpočtu.
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Mgr. Göpfert připomněl, že město Kunštát musí i nadále usilovat o získání finančních
prostředků z dotačních titulů. Doporučuje využití osobních kontaktů i lobbismu s cílem
maximálně dotačních titulů využít. V roce 2014 pravděpodobně získání dotací skončí.
Usnesení č. 05/09/2011 – ZM Kunštát schvaluje rozpočet města na rok 2011.
Hlasování:
pro 9
proti 0
zdržel se hlas. 5
Ad 8) Prodej pozemků - Ing. Stanislav Kolář
-část pozemku parc.č. 548/1 v k.ú. Rudka u Kunštátu Davidu a Lucii Doležalovým, Rudka.
OV a SO souhlasí, pozemek zastavěný, narovnání vztahu.
Mgr. Smejkalová navrhuje prodejní cenu 1,-Kč.
(z jednání odešel Ing. Hájek)
Ing. Sojka uvedl, že se dle něj nejedná o narovnání historické křivdy a souhlasí s navrženou
cenou, kterou navrhl tajemník a to 100,-Kč/m2.
Usnesení č. 05/10/2011 – ZM Kunštát schvaluje prodejní cenu pozemku 100,-Kč/m2.
Hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se hlas.: 1
Usnesení č. 05/11/2011 – ZM Kunštát schvaluje prodej části pozemku parc.č. 548/1,
ostatní plocha, o výměře cca 11m2, v k.ú. Rudka u Kunštátu Lucii a Davidu
Doležalovým, bytem Rudka, za cenu 100,-/m2.
Hlasování.
Pro 13
proti 0
zdržel se hlas.: 0
(do jednání se vrátil Ing. Hájek)
-část pozemku parc. č. 512/1 v k.ú. Kunštát na Moravě Lence Zvejškové, Kunštát – SO
souhlasí.
Návrh ceny 100,-Kč/m2.
Usnesení č. 05/12/2011 – ZM Kunštát schvaluje prodej části pozemku parc. č. 512/1,
zahrada, o výměře cca 55m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, Lence Zvejškové, bytem
Kunštát, za cenu 100,-Kč/m2.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
V obou případech prodeje pozemku žadatelé uhradí náklady na vklad nemovitosti do katastru
a zaměření.
Ad 9) - Obecně závazné vyhlášky města – Ing. Stanislav Kolář
Jedná se o OZV týkající se místních poplatků. Od l.l.2011 vstoupil v platnosti zákon č.
280/2009 Sb. a došlo ke změně zákona č. 565/1990 Sb.
OZV č. 1/2011 – týká se místního poplatku ze psů, lázeňsky nebo rekreační pobyt, užívání
veřejného prostranství, ze vstupného a z ubytovací kapacity.
Usnesení č. 05/13/2011 – ZM Kunštát schvaluje OZV č. 1/2011 o místních poplatcích.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
OZV č. 2/2011 – týká se místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 05/14/2011 – ZM Kunštát schvaluje OZV č. 2/2011 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
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OZV č. 3/2011 - týká se poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
Usnesení č. 05/15/2011 – ZM Kunštát schvaluje OZV č. 3/2011 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
OZV č. 4/2011 – o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojením na stavbu vodovodu a kanalizace. Tato vyhláška se týká lokality Zahradní Sokolská. Cena stavebního pozemku v této lokalitě s možností jeho připojení na stavbu
vodovodu a kanalizace je podle znaleckého posudku 85,16 Kč/m2 a bez možnosti napojení je
73,94Kč/m2, V návrhu vyhlášky je navržen poplatek ve výši 11,-Kč/m2.
Usnesení č. 05/16/2011 – ZM Kunštát schvaluje OZV č. 4/2011 o místním poplatku za
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojením na stavbu vodovodu a
kanalizace.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
Ad 10) - Osadní výbory – volba předsedů a členů – Ing. Stanislav Kolář
ZM Kunštát byly předloženy návrhy složení Osadních výborů:
Sychotín: předseda Ing. Aleš Havelka
Členové: Ing. Libor Sedlák, MUDr. Petr Lukeš, Jiří Pařízek, Jan Kubíček ml.,
Radek Pavliš, Zdena Budišová.
Usnesení č. 05/17/2011 – ZM schvaluje složení OV Sychotín
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
Rudka: předseda Otakar Prudil
Členové: Jiří Grenar, Jindřich Pavlů, Jan Hansgut, Pavel Pařízek, Milan Ducháček,
Věra Prudilová
Usnesení č. 15/18/2011 – ZM Kunštát schvaluje složení OV Rudka.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
Touboř: předseda Ing. Stanislav Kolář
Členové: Ludmila Dostálová, Jaroslav Dostál, František Veselý, Josef Doskočil
Usnesení č. 15/19/2011 – ZM Kunštát schvaluje složení OV Touboř.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
Složení OV Hluboké bude projednáno na příštím zasedání ZM.

Ad 11) - Různé
- Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín - p.Karel Konopáč
Informoval ZM o pokračování prací na výstavbě kanalizace a ČOV. K 1.3.2011 je finanční
plnění 66%, tj. 59.073.000Kč. V Kunštátě položeno 2.213m potrubí , zbývá 1.020m.
V Sychotíně 1.271m, zbývá 241m kanalizace. Pokračují práce v ul. V Lávkách, ul. Sokolská,
Vejpustek.
Na ČOV probíhá zkušební provoz.
Ing. Sojka připomněl, že cena vodného a stočného nebyla navýšena dle schváleného
finančního modelu a podmínek přidělení dotace a že již na předchozím jednání bylo
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dohodnuto, že otázka ceny vodného a stočného bude projednána na SFŽP což se dosud
nestalo.
Doporučil, aby RM konzultovala na SF ŽP cenu vodného a stočného na rok 2011, která nyní
nekoresponduje s finančním modelem a kontrolovat toto jako úkol zastupitelstva.
- Ing. Hájek podal informaci ZM o výsledku jednání na Ministerstvu zemědělství v Praze,
kde zástupci města Kunštát podali vysvětlení k stávajícímu provozování vodovodu a
kanalizace.
Rozhodnutí ministerstva zemědělství k úpavě vztahů mezi vlastníky při provozování
vodovodu a kanalizace bude zřejmě vydáno v II. polovině letošního roku.
- Ing. Kolář předložil ZM návrh změny kupní smlouvy na prodej stavebních pozemků. Jedná
se zrušení ustanovení čl. VI ,odst. 6.2. Změna byla provedena po konzultaci se zájemci o
pozemky.
Usnesení č. 15/20/2011 - ZM Kunštát schvaluje znění „Kupní smlouvy“ na prodej
stavebních pozemků dle předloženého návrhu a souhlasí se zrušením ustanovení čl. VI,
odst. 6.2.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
Ing. Kolář předložil ZM návrh na vyřazení DDHM – ZŠ a MŠ Kunštát.
Ing. Sojka doporučil nevyřazovat staré fotoaparáty, je možnost jejich využití k výstavním
účelům. – jedná se o položky 1, 36, 521.
Usnesení č. 15/21/2011 – ZM Kunštát schvaluje vyřazení DDHM v příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ Kunštát dle předloženého seznamu v pořizovacích cenách:
ZŠ 274.666,85Kč, MŠ 114.455,60Kč. Ze seznamu budou vyčleněny položky 1, 36, 521.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
ZM byl předán návrh termínů zasedání ZM Kunštát v letošním roce.

Starosta města Kunštát MVDr. Wetter poděkoval zastupitelstvu i občanům za účast a
5. zasedání zastupitelstva zakončil.
Čas ukončení jednání: 20.15 hodin

MVDr. Zdeněk W e t t e r
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Marie V l a s á k o v á
Ing. Petr S o j k a
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