
Zápis
z 24. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 18.06.2018

Přítomni: členové zastupitelstva města
Bedřich Burian, František Čermák, Radek Doležal, Pavel Dvořák, Mgr. Roman Fabeš, Ing.
Tomáš Jirásek, Pavel Komín, Ing. Bohumír Krejčí, Mgr. Jiří Liška, RNDr. Stanislav Máca,
Mgr. Karel Navrátil, Bohumil Norek, Bc. Miloš Novák, Ing. Jiří Pykal, Mgr. Jiří Remeš,
Mgr. Ludmila Švarcová, Jaroslav Švec, RNDr. Miloš Vystrčil, Stanislav Vyvadil

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se
usnášet

Starosta  přivítal  přítomné a  veřejnost.  Oznámil,  že  je  přítomno 19 členů zastupitelstva  města,
nepřítomen je RNDr. Pavel Macků a JUDr. Petr Podsedník, konstatoval, že ZM je schopno se usnášet.

2) Schválení programu

Program jednání:
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM
schopno se usnášet
2) Schválení programu
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové)
4) Informace o ověření zápisu z 23. zasedání ZM
5) Zpráva o činnosti rady města (85. - 88. schůze)
6) Závěrečný účet města Telče za rok 2017
7) Schválení účetní závěrky města Telče ke dni 31.12.2017
8) Rozpočtové opatření - rozdělení peněžního zůstatku za rok 2017
9) HEIRU CZ s.r.o. - odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní
10) Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. st. 1161, p.č. st. 1144, p.č. st. 1145 lokalita Lipky
11) Schválení rozpočtového opatření akce „Sportovní areál Hradecká, Telč“
12) Schválení smlouvy o spolupráci
13) Schválení rozpočtového opatření akce „Přístavba požární zbrojnice (Garáž pro JSDH Telč)“
14) Podání žádosti na akci Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči do Státního fondu rozvoje bydlení
15) Schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů
16) Návrh změny Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
17) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka dobrovolného
svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance
18) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka Svazu vodovodů a
kanalizací Jihlavsko za rok 2017
19) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka dobrovolného
svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017
20) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka dobrovolného
svazku obcí Česká inspirace za rok 2017
21) Závěrečný účet,  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní  závěrka svazku obcí
Mikroregion Telčsko za rok 2017
22) Rozprava
23) Souhrn přijatých usnesení
24) Závěr



Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové)

Starosta města navrhl za ověřovatele zápisu Bedřicha Buriana a Mgr. Jiřího Lišku.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel

4) Informace o ověření zápisu z 23. zasedání ZM

Tajemník informoval, že zápis z 23. zasedání ZM byl ověřovateli zápisu RNDr. Stanislavem Mácou a
Stanislavem Vyvadilem ověřen bez připomínek.

5) Zpráva o činnosti rady města (85. - 88. schůze)

Bez rozpravy.

6) Závěrečný účet města Telče za rok 2017
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - odeslat závěrečný účet za rok 2017 na KrÚ

UZ 218-6/24/2018
Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Telče za rok 2017 dle přílohy podání bez
výhrad.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

7) Schválení účetní závěrky města Telče ke dni 31.12.2017
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

UZ 219-7/24/2018
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Telče ke dni 31.12.2017 dle příloh podání.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

8) Rozpočtové opatření - rozdělení peněžního zůstatku za rok 2017
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

T. Jirásek, zastupitel – na jaký účel byla použita část rezervy v rozpočtu města na rok 2018?

L. Komůrková, vedoucí FO – velká část pokryje podíl města na rekonstrukce hřiště v ul. Hradecké

Úkol: Lenka Komůrková - T/30.6.-RO dle UZ 220-8/24/2018- rozdělení zůstatku za rok 2017

UZ 220-8/24/2018
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření - rozdělení zůstatku za rok 2017 dle textové části
podání.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo



9) HEIRU CZ s.r.o. - odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/31.7.-po 30.6. vrátit zaplacenou kupní cenu sníženou o smluvní pokutu
dle UZ 221-9/24/2018-HEIRU

UZ 221-9/24/2018
Zastupitelstvo města bere na vědomí odstoupení společnosti HEIRU CZ s.r.o. od smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy kupní ze dne 12.3.2017.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2 601 100,--  Kč z rezervy města na
vrácení kupní ceny společnosti HEIRU CZ s.r.o. (§ 6409, pol. 5901/ § 3639, pol. 5909).
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

10) Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. st. 1161, p.č. st. 1144, p.č. st. 1145 lokalita
Lipky
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

J.  Švec,  zastupitel  –  žadatel  požádal o odprodej pozemků, které spolu nesousedí a zároveň má
největší pozemek max. 20 m2, jak by zde chtěl tedy postavit mobilhaus?

X X X X X X X , žadatel o pozemky – pozemky jsem si vytipoval podle katastrální mapy. Na mobilhaus
stačí 100 m2, který mi zaručí řešení bytové situace

J. Švec, zastupitel – dohromady však pozemky dají pouze 69 m2 a navíc ještě spolu nesousedí

X X X X X X X , žadatel o pozemky – pozemek za parkovištěm LD Borovná mi bude stačit

starosta – parcely jsou opravdu o minimální velikosti a navíc jsou v užívání LD Borovná

X X X X X X X , žadatel o pozemky – na mobilhaus není zapotřebí stavební povolení

S. Vyvadil, zastupitel – pozemky v této lokalitě opravdu vypadají hrozně, bude se s tím muset něco
udělat. Mohla by tu být třeba dřevostavba. Jestli chce LD Borovná tyto pozemky využívat, měli by je i
zkulturnit

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7.-informovat žadatele dle UZ 222-10/24/2018-X X X X X X X X X X X ,
lokalita Lipky

UZ 222-10/24/2018
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. st. 1161, p.č. st. 1144, p.č. st.
1145 v lokalitě Lipky.
Hlasování: 0 pro, 12 proti, 7 se zdrželo
Usnesení UZ 222-10/24/2018 nebylo zastupitelstvem města přijato

11) Schválení rozpočtového opatření akce „Sportovní areál Hradecká, Telč“
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec, vedoucí ORÚP

T. Jirásek, zastupitel – dotázal se na předpokládaný termín dokončení a požádal o další informace o



společnosti, která bude zhotovitelem akce

V. Švec, vedoucí ORÚP – jedná se o pražskou společnost, mají za sebou výstavbu mnoha sportovišť,
přímo se na ně specializují

- termín dokončení je přesně stanoven počtem dnů od zahájení, nyní je předpoklad 9. prosince t. r.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7.-RO dle UZ 223-11/24/2018- zajištění financování projektu
„Sportovní areál Hradecká, Telč“

UZ 223-11/24/2018
Zastupitelstvo  schvaluje  rozpočtové  opatření  na  zajištění  financování  projektu  „Sportovní  areál
Hradecká,  Telč“  v  rozsahu přesunu částky 608 tis.  Kč pro §  3429 (Ostatní  zájmová činnost  a
rekreace), pol. 6121 - z § 6409 (rezerva), pol. 5901.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel

12) Schválení smlouvy o spolupráci
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec, vedoucí ORÚP

Bez rozpravy.

Úkol: Vladimír Švec - T/31.7.-uzavřít smlouvu o spolupráci dle UZ 224-12/24/2018- mezi Městem Telč
a Krajem Vysočina

UZ 224-12/24/2018
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městem Telč a Krajem Vysočina
dle přílohy podání.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

13) Schválení rozpočtového opatření akce „Přístavba požární zbrojnice (Garáž pro JSDH
Telč)“
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec, vedoucí ORÚP

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7.-RO dle UZ 225-13/24/2018- zajištění financování projektu
„Přístavba požární zbrojnice (Garáž pro JSDH Telč)“

Úkol: Vladimír Švec - T/ve lhůtě dle pravidel dotačního programu-informovat Ministerstvo vnitra dle
UZ 226-13/24/2018- schválení financování akce „Přístavba požární zbrojnice (Garáž pro JSDH Telč)“

UZ 225-13/24/2018
Zastupitelstvo  města  schvaluje  rozpočtové opatření  na zajištění  financování  projektu „Přístavba
požární zbrojnice (Garáž pro JSDH Telč)“ v rozsahu přesunu částky 409 tis. Kč pro § 5512 (Požární
ochrana - dobrovolná část), pol. 6121 - z § 6409 (rezerva), pol. 5901.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 226-13/24/2018
Zastupitelstvo města schvaluje financování akce „Přístavba požární zbrojnice (Garáž pro JSDH Telč)“,
které bude zajištěno dotací z Ministerstva vnitra ČR, dotací od Kraje Vysočina a částkou, která je pro
tuto akci alokována v rozpočtu města Telče.



Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

14) Podání žádosti na akci Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči do Státního fondu rozvoje
bydlení
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec, vedoucí ORÚP

J. Pykal, zastupitel – co všechno pokryje dotace?

V. Švec, vedoucí ORÚP – nyní jsme v situaci před podáním žádosti, výzva nám všechny informace
upřesní. Dotace je ve výši max. 6 milionů, lze i využít zvýhodněný úvěr. Dotace by měla pokrýt
všechny povrchy, lavičky, zeleň atd.

S. Vyvadil, zastupitel – vizualizace je moc povedená, avšak počítá se již v této fázi se svozem odpadů
v případě, že bude sídliště plné aut?

starosta – ano, je počítáno i s "hnízdy" pro kontejnery, projekt byl konzultován s obyvateli sídliště

V. Švec, vedoucí ORÚP – v projektu je komunikace jasně vymezená a parkovací boxy jsou vyřešeny
tak, aby byla zajištěna maximální průjezdnost všech aut

M. Vystrčil, zastupitel – jak se změní počet parkovacích míst oproti dnešnímu stavu?

starosta  –  přesné  číslo  nyní  nemám k  dispozici,  ale  došlo  zde  k  maximálnímu navýšení  počtu
parkovacích míst, které jsou v této lokalitě možné. Projekt, který dnes máme předložen je finální
kompromis po jednání se všemi zástupci obyvatel na sídlišti

T. Jirásek, zastupitel – v jakém stavu jsou inženýrské sítě?

starosta - projekt zahrnuje i nové inženýrské sítě

Úkol: Vladimír Švec - T/ve lhůtě dle pravidel dotačního programu-podat žádost o dotaci dle UZ
228-14/24/2018- akce Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči

UZ 227-14/24/2018
Zastupitelstvo města schvaluje Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Jana Žižky v
Telči dle přílohy podání.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 228-14/24/2018
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti na akci Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči do
Státního fondu rozvoje bydlení, programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

15) Schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec, vedoucí ORÚP

F. Čermák – jsou některé úseky, které jsou opravené, řeší se zbývající úseky kolem Orlovny

Úkol: Vladimír Švec - T/31.7.-uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů dle UZ
229-15/24/2018- mezi Městem Telč a Krajem Vysočina



UZ 229-15/24/2018
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů dle přílohy podání.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželi

16) Návrh změny Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec, vedoucí ORÚP

J. Pykal, zastupitel – tento projekt je vymyšlen dobře, před zavedením jsme slíbili úsporu, která se
nyní projeví ve formě snížení poplatku pro občana za odpad

M.  Vystrčil,  zastupitel  –  má smysl  stále  třídit  odpad?  A  nezvažuje  se  rozšíření  pracovní  doby
sběrného dvora Služeb? Mám doma přebytek oleje, kam ho můžu dovézt?

místostarosta – třídit se vyplatí, i když nyní nastává problém se zpracováním vytříděného odpadu.
Nyní se OHR stalo majitelem dvou hal v areálu ZD Telč. Dochází i k dalšímu vypisování dotací na
zpracování odpadu

J. Blecha, prokurista Služeb Telč – sběrný dvůr je otevřen od 6 do 18 hod. ve všední den a od 7:30 do
11:30 v sobotu. Rozšíření pracovní doby na programu není, tato je prozatím plně dostačující

- na sběrném dvoře můžete odložit veškeré odpady od potravinářských po nebezpečné, zatím se
nestalo, že bychom některou věc nevzali. Prosím o popsání nádoby s olejem

T. Jirásek, zastupitel – tabulka 3.1 znázorňuje náklady spojené provozem sběrného dvora společnosti
FCC, jaké náklady nám tedy přibyly po ukončení provozu touto firmou?

starosta – peníze v rozpočtu budou nyní po ukončení smlouvy s FCC použity pro úhradu nákladů na
sběrný dvůr ve Službách Telč

T. Jirásek, zastupitel – jedná se se společností  EKOKOM o předpokládaných příjmech za výkup
tříděného odpadu pro tento rok?

V. Švec, vedoucí ORÚP – částky jsou srovnatelné. Základní školy v Telči  patří  mezi top v celé
republice ve třídění odpadů a to se pak z velké části také promítá do těchto příjmů z EKOKOM

J. Pykal, zastupitel – zásada EKOKOMu je taková, kdo vyrábí obaly, musí hned na začátku řešit
recyklaci.

Úkol: Vladimír Švec - T/15.7.-zajistit uveřejnění nové OZV na úřední desce dle UZ 230-16/24/2018 a
poté předat JUDr. Janě Matouškové

UZ 230-16/24/2018
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy
č.2 podání
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

17) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka
dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance
Předkladatel: Z pověření RM - Pavel Komín, místostarosta



Bez rozpravy.

Úkol: Pavel Komín - T/31.7.-informovat svazek dle UZ 231-17/24/2018-Závěrečný účet, Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrku dobrovolného svazku obcí Oběhové
hospodářství Renesance za rok 2017

UZ 231-17/24/2018
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet,  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní závěrku dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance za rok 2017.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

18) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka Svazu
vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2017
Předkladatel: Z pověření RM-Mgr. Roman Fabeš, starosta města

Bez rozpravy.

Úkol: Roman Fabeš - T/31.7.-informovat svazek dle UZ 232-18/24/2018-Závěrečný účet, Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrku dobrovolného svazku obcí SVAK za rok 2017

UZ 232-18/24/2018
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet,  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní závěrku Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2017
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

19) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka
dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města

Bez rozpravy.

Úkol: Roman Fabeš - T/31.7.-informovat svazek dle UZ 233-19/24/2018-Závěrečný účet, Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrku dobrovolného svazku obcí České dědictví
UNESCO za rok 2017

UZ 233-19/24/2018
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet,  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní závěrku dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

20) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka
dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2017
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města

Bez rozpravy.

Úkol: Roman Fabeš - T/31.7.-informovat svazek dle UZ 234-20/24/2018-Závěrečný účet, Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrku dobrovolného svazku obcí Česká inspirace rok
2017

UZ 234-20/24/2018



Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet,  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní závěrku dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2017
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

21) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka svazku
obcí Mikroregion Telčsko za rok 2017
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města

Bez rozpravy.

Úkol: Roman Fabeš - T/31.7.-informovat svazek dle UZ 235-21/24/2018-Závěrečný účet, Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrku dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko
za rok 2017

UZ 235-21/24/2018
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet,  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní závěrku svazku obcí Mikroregion Telčsko za rok 2017.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

22) Rozprava
V. Švec, vedoucí ORÚP – podal podrobné informace o stavbách

- nyní probíhá rekonstrukce cyklostezky Belpská lávka, v rámci této akce byly také postaveny schody
z parkoviště bývalého zimního stadionu

- probíhá dokončení vnitřní instalace silnoproudu a slaboproudu ve věži sv. Ducha

- v nejbližší době bude zahájena akce „Přístavba hasičské zbrojnice“, která by měla být dokončena do
konce listopadu

- ve středu bude předáno staveniště hřiště v ul. Hradecké

- již máme vysoutěženou firmu Eurovia na akci cyklostezka po hrázi rybníka Roštejn, realizace se
předpokládá po prázdninách

- dojde také k rekonstrukci stezky kolem rybníku Nadýmák včetně veřejného osvětlení a lávky přes
rybník, akci bude realizovat Starkon

B. Burian, zastupitel – informoval o zprávě týkající se činnosti finančního výboru

starosta – upozornil přítomné, že 23.7 v 16 hod. v KD Studnice se bude projednávat změna ÚP č. 2
Studnice

- v dohledné době dojde také k projednání změny ÚP Telč

- požádal zastupitele o nominaci na „Ceny města Telče“, termín nominace do 20. 7. 2018

místostarosta – informoval o účasti města na opravě krovu kostela sv. Anny

M. Krejčí, ředitelka Domova pro seniory v Telči – pozvala přítomné na Telčský veletrh sociálních
služeb,  který se uskuteční  ve čtvrtek 21.  6.  od 10 hod.,  a  seznámila přítomné s doprovodným



programem

starosta – informoval o kontrolním dnu nového domova pro seniory

B. Burian, zastupitel – zdůraznil, dle vlastní zkušenosti, že sociální odbor MěÚ Telč je velice vstřícný
k řešení krizových situací občanů

M. Vystrčil, zastupitel – zeptal se na umístění desky k financování Belpské lávky

starosta – deska je nově umístěna vpravo od schodiště, bude tam i nové osvětlení

J. Pykal, zastupitel – máme vyčleněného některého zaměstnance, na kterého se mohou lidé obracet s
dotazy ohledně dopravního režimu na náměstí, pokud ano, pak tuto osobu zvýraznit na webu města

starosta – všechny dotazy mohou směřovat na pana Bláhu, vypomáhá i paní Jančurová a pan Duchan,
máme příslib i policie o zvýšeném dozoru na náměstí, informaci byly uvedeny v médiích

J. Pykal, zastupitel – hosté z Černého orla nebyli vůbec informováni, můžeme tedy apelovat na tyto
živnostníky, aby své hosty poučili o dopravním režimu?

starosta – toto je v kompetenci ubytovatelů, za chybu ve značení se omlouváme

J. Blecha, prokurista Služeb Telč – všichni ubytovatelé mají parkovací karty na zimní stadion, které si
stále obnovují, tudíž poučeni jsou

B.  Burian,  zastupitel  –  upozornil  na  zakryté  značky  u  křižovatky  ulic  Jihlavská,  Slavatovská  a
Štěpnická

J. Remeš, zastupitel – upozornil na skládku dřeva na Oslednicích, která je plná kůrovců, kteří se
rozlétávají do okolí

starosta – daný pozemek patří Starkonu, požádal o prověření OŽP

M. Vystrčil, zastupitel – životní prostředí nemá žádné pravomoce k zásahu proti šíření kůrovce?
Státní orgány musí zasáhnout, jinak přijdeme o miliony

V. Soukup, vedoucí OŽP – jedná se o nelesní pozemek, proto zde nemá působnost lesní zákon. Jediná
obrana je instalace lapačů, které odchytnou alespoň část. Proberu tuto problematiku s danou firmou,
aby podnikla nějaké kroky k zamezení šíření kůrovce

J. Pykal, zastupitel – invaze kůrovce je způsobená oteplováním

23) Souhrn přijatých usnesení

Bez rozpravy.

24) Závěr



Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům, veřejnosti a zaměstnancům MěÚ za účast.

Zapsala: Bc. Alena Bártů

Konec: 18:15 hod.

Předáno k podpisům 28. června 2018

Bedřich Burian , v.r.
ověřovatel

Mgr. Jiří Liška , v.r.
ověřovatel

Mgr. Roman Fabeš, v. r.
starosta města

Pavel Komín, v. r.
místostarosta města

Anonymizováno dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.


