
Zápis 
z 20. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 14.12.2005 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Josef Barták, Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková (body 1-12, 14-19), 
Radek Doležal (body 1-8), Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná (body 6-19), Jan 
Kopejtka, Miroslav Kouba, Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. Stanislav Máca, MUDr. 
Eva Matoušková, Hana Müllerová, Lubomír Nerad, Bohumil Norek, Ing. Josef 
Plucar (body 1-9, 11-19), Bohumír Pokorný, Ing. Jiří Policar, Mgr. Jan Sláma, 
Miroslav Sova 

 

1) Zahájení  
- informace o počtu přítomných členů ZM 
- konstatování, zda je ZM schopno se usnášet  
 
Jednání zastupitelstva města zahájil starosta oznámením, že přítomno je 18 členů 
zastupitelstva (omluveni: F. Štancl, M. Vystrčil, M. Kopečná) a konstatováním, že 
zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 

2) Schválení programu jednání ZM 
 
Starosta navrhl rozšířit program jednání o bod 16) Program Phare - rekonstrukce 
komunikací - finanční podíl města. 
Hlasování: 18 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM) 
 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu 20. zasedání zastupitelstva města MUDr. L. 
Brzkovou a Ing. Josefa Plucara. 
Hlasování: 18 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 19. zasedání ZM 
 
Tajemník informoval, že zápis z 19. zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli 
Milenou Kopečnou a MUDr. Evou Matouškovou ověřen bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (70.- 76. schůze RM) 
 
Místostarostka přednesla zprávu o činnosti rady města (70. – 76. RM) – bez připomínek. 
 

6) Záměr předložení žádosti o dotaci z BroadBandového fondu 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Dušan Novotný 

Přišla M. Kopečná. 
 



Ing. D. Novotný – podrobně přednesl podání 
 
starosta – původní žádost o dotaci na metropolitní síť byla širší, ze strany poskytovatele 
dotace byl omezen její rozsah. Snahou města je co největší rozšíření sítě i služeb 
- žádostí o dotaci z BroadBandu je cca 300, bude těžké dotaci získat 
 
Úkol: Dušan Novotný - T/ihned – podat žádost dle 172-6/20/2005 – BroadBandový fond. 
 
UZ 172-6/20/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti do BroadBandového fondu (Ministerstvo 
informatiky ČR) za účelem realizace projektu METNET Telč II. 
Hlasování: 19 pro 
 

7) Stanovení cen za služby v odpadovém hospodářství pro občany na rok 2006, návrh 
obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. 
 
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Bohumil Tripal, vedoucí odboru rozvoje a územního 
plánování 

starosta – připomněl jednání ZM v minulém roce, kdy RM navrhovala zvýšení místního 
poplatku na 430 Kč/osoba/rok, ale schválená částka byla 400 Kč/osoba/rok. Neustále se 
zvyšují náklady na provoz tohoto systému. Jako správní hospodáři bychom měli na tuto 
situaci reagovat. Poplatek se zvyšoval v mnohých městech v regionu (např. město Třešť 
ze 432 Kč na 492 Kč). Je lepší dotovat opravy budov a komunikací než odpad. Částka 500 
Kč/osoba/rok se zdá vysoká, nicméně ani tato částka nepokryje náklady na provoz 
systému 
 
Ing. J. Plucar – podporuje názor starosty. Každý rok ZM opatrně navyšuje jen o pár 
desítek Kč, částka 500 Kč/osoba/rok znamená deficit 0,5 mil. Kč 
 
RNDr. S. Máca – navýšení o 25% se mu zdá hodně. Částka je citelná pro důchodce a 
rodiny s dětmi. Připomněl, že rada města nevybrala nejlevnějšího zhotovitele 
inženýrských sítí pro zónu Svatojánská. Byly špatně nastaveny podmínky výběru 
 
starosta – výběr zhotovitele inženýrských sítí probíhal přesně podle podmínek zákona č. 
40/2004. Ve výběrovém řízení se nejlépe umístila firma, kterou pak rada města vybrala. 
Byl to matematický výpočet. Rada města ctila výsledek veřejné soutěže 
 
RNDr. S. Máca – rozdíl byl v desetinách procent, konzultoval s Dr. Matouškovou, rada 
města mohla rozhodnout jinak 
 
starosta – kdybychom vybrali v pořadí druhou firmu a první firma se odvolala, tak Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže naše rozhodnutí zruší. To by znamenalo časové posunutí 
celé výstavby v této lokalitě 
 
M. Kouba – loni navrhoval, aby se poplatek zvýšil, letos by podporoval zvýšení poplatku, 
ale navrhuje, aby 5-tý a další člen v rodině byl osvobozen od poplatku 
 
starosta – pokud budeme udělovat výjimky, bude to složité. Ale nebrání se výjimkám. 
Když udělíme výjimku dětem, budeme muset i důchodcům atd. a tím se původní smysl 



ztrácí 
 
MUDr. Eva Matoušková – návrh podpoří, čísla hovoří neúprosně. Dotázala se, proč se v 
Telči netřídí plasty. Velká část směsného odpadu by se přesunula do části, která je městu 
firmou EKO-KOM placena 
 
Jiří Salus – co se dá a nedá třídit záleží nejen na nás, ale i na firmě. Pokud firma není 
vybavena třídící linkou nemůže službu poskytovat. Naše firma není schopna třídit plast, 
ale může pro nás zajistit toto třídění, ale bude to dražší. V Telči se třídí PET, sklo a papír, 
od příštího roku i obaly Tetra-Pak 
 
M. Kouba – stáhl svůj protinávrh 
 
Úkol: Jana Matoušková - T/ihned – zveřejnit obecně závaznou vyhlášku na úřední desce – 
komunální odpad. 
 
UZ 173-7/20/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
1. poplatek pro občany ze svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2006 ve výši 500 
Kč 
2. obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích s ustanovením poplatku za svoz a 
likvidaci komunálního odpadu ve výši 500 Kč na osobu a kalendářní rok. 
Hlasování: 16 pro, 1 proti, 2 se zdrželi 
 

8) Zásady města pro záměr prodeje 36 pozemků pro stavbu RD v lokalitě Telč – 
Svatojánská  
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Bohumil Tripal 

Ing. B. Tripal, Ing. Z. Kohoutek – podrobně vysvětlili podání 
 
starosta – navrhl, aby se v návrhu smlouvy prodloužila lhůta pro zaplacení 3. části kupní 
ceny z 30-denní lhůty na 60-denní lhůtu a aby se provedly změny s tím související i v 
jiných částech smlouvy. Důvodem je poskytnout žadatelům čas na vyřízení případného 
úvěru 
 
L. Nerad – navrhl zvýšit kauci ze 2 tis. Kč na 10 tis. Kč 
 
Ing. M. Janák – proč jste do zásad nedali podmínku, že jeden žadatel může žádat jen o 
jednu parcelu? 
 
starosta – není zamezeno koupit více parcel, ale je smluvně ošetřeno, že s pozemky se 
nemůže spekulovat 
 
Ing. M. Janák – nebude problém získat dotace, když prodáte parcelu právnické osobě? 
 
starosta, Ing. B. Tripal – ne, nebude 
 
J. Kaláb, L. Máca – dotazovali se na podmínky prodeje parcel 
 



RNDr. S. Máca – zvažoval všechny způsoby prodeje pozemků, navrhovaný způsob je 
nejlepší 
 
Ing. J. Bartošek – navrhuje pořídit seznam zájemců a určit jejich pořadí, abychom se 
vyhnuli soutěžení o to, kdo bude první „u dveří“ 
 
starosta – navrhovaný postup prodeje je nejrychlejším způsobem jak pozemky prodat 
 
místostarostka – zkušenosti z okolních měst (Třešť, Dačice) ukazují, že se nejprve prodalo 
8-10 parcel a pak se prodávalo postupně  
 
Mgr. B. Krejčí – dotázala se, zda bude 14. 1. zřejmé, zda p. Hák využije možnosti získat 
přednostně 5 parcel 
 
Ing. Z. Kohoutek – ano, p. Hák se musí do 14. 1. rozhodnout 
 
J. Kaláb – bude smlouva zveřejněná? 
 
starosta – ano na úřední desce a webových stránkách města 
 
RNDr. S. Máca – dotázal se, zda by nebylo vhodné dát do zásad prodeje lhůtu do kdy 
musí být uzavřena ze strany žadatele smlouva 
 
tajemník – navrhuje dát do Zásad lhůtu 1 měsíc, při neuzavření smlouvy v této lhůtě by 
navíc propadala i kauce 
 
MUDr. L. Brzková – navrhuje 15 dnů 
 
starosta – v zájmu města je prodat pozemky co nejdříve, tudíž smlouvy budeme chtít 
podepsat co nejdříve 
 
Závěr z rozpravy: 
Zapracovat do Zásad prodeje pozemku 15-denní lhůtu pro podepsání smlouvy včetně 
propadnutí kauce při neuzavření smlouvy v této lhůtě, zvýšit kauci z původních 2 tis. Kč 
na 10 tis. Kč včetně všech souvisejících změn ve smlouvě a prodloužit lhůtu pro zaplacení 
třetí části kupní ceny z 30 dnů na 60 dnů včetně všech souvisejících změn ve smlouvě. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.12. – zveřejnit záměr prodeje 36 pozemků zóna 
Svatojánská dle 174-8/20/2005 včetně Zásad prodeje stavebních pozemků a smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní na www. 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/31. 12. – předat Ing. Kohoutkovi Zásady prodeje stavebních 
pozemků vč. smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle 175-8/20/2005. 
 
UZ 174-8/20/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnit záměr prodeje 36 pozemků pro stavbu RD s 
termínem přijímání žádostí od 14. 1. 2006 od 8:00 do 12:00 hod. v kanceláři Ing. Zdeňka 
Kohoutka, Hradecká 9, Telč. Další dny budou žádosti přijímány vždy v pracovní dny od 
8:00 do 15:00 hod. 
Hlasování: 19 pro 



 
UZ 175-8/20/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje Zásady prodeje dle upravené textové části podání vč. 
upravené smlouvy o budoucí smlouvě kupní. 
Hlasování: 19 pro 
 

9) Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovatele Města Telče  
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

R. Doležal odešel. 
 
MUDr. L. Brzková – ZŠ III nemá žádné doplňkové činnosti? 
 
E. Cupáková - ZŠ III nemá žádné živnostenské oprávnění pro doplňkové činnosti 
 
MUDr. L. Brzková – jak je to s tělocvičnou a jejím pronájmem? 
 
E. Cupáková – na pronájem tělocvičny není potřeba živnostenské oprávnění 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31. 12. – adm. a zaslání všech dodatků dle 176-9/20/2005 
všem příspěvkovým organizacím. 
 
UZ 176-9/20/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje dodatky zřizovacích listin: 
1. Dodatek č. 1 organizace DDM Telč 
2. Dodatek č. 1 organizace MŠ Telč 
3. Dodatek č. 1 organizace ZŠ Telč Hradecká 
4. Dodatek č. 1 organizace ZŠ Telč Masarykova 
5. Dodatek č. 1 organizace ZUŠ Telč 
dle příloh tohoto podání. 
Hlasování: 18 pro 
 

10) Přijetí úvěru na financování Projektu METNET 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

J. Plucar na tento bod chybí. 
 
Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.1. – adm. smlouvy o úvěru dle 177-10/20/2005 – 
METNET. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned – informovat všechny banky o výsledku poptávkového 
řízení na přijetí úvěru – METNET. 
 
UZ 177-10/20/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru na financování Projetku METNET ve výši 
5.750 tis Kč za podmínek dle nabídky České spořitelny, a. s. Jihlava s úrokovou sazbou 



2,99 % s fixací úrokové sazby na 2 roky. 
Hlasování: 17 pro 
 

11) Prodej pozemku parc.č. st. 1513/2 v obci a k.ú. Telč 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.1. – adm. kupních smluv dle 178-11/20/2005 – prodej 
pozemků pod budovou čp. 336 Radkovská ul. 
 
UZ 178-11/20/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 1513/2 o výměře 418 m2 v 
obci a k. ú. Telč žadatelům dle přiložené žádosti, a to za cenu 100 Kč/m2. 
Hlasování: 18 pro 
 

12) Rozpočtové opatření - domov důchodců 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

Ing. M. Roudenský – zdůvodnil návrh navýšení. V průběhu roku došlo ze zákona na 
navýšení tarifního platu u zdravotnického personálu (v našem DD to činilo 80 tis. Kč), ale 
v rozpočtu s tím nebylo počítáno. Peníze nám nezbývají ani na běžnou údržbu budovy 
 
starosta – stát přikázal zvýšit platy, ale nezvýšil dotaci, vše zůstává na zřizovateli 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.12. – RO dle 179-12/20/2005 – provozní náklady Domov 
důchodců. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned – informovat Domov důchodců o 179-12/20/2005 – 
provozní náklady Domov důchodců. 
 
UZ 179-12/20/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 400 tis. Kč na 
provozní náklady Domova důchodců (§ 6409, pol. 5901/§ 4316, pol. 5331). 
Hlasování: 18 pro 
 

13) Návrh rozpočtového provizoria na rok 2006 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

MUDr. L. Brzková chybí na tento bod. 
 
UZ 180-13/20/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2006 dle textové části 
podání 13/20. 
Hlasování: 17 pro 
 
 



14) Název nových ulic v obytné zóně – „36 RD Svatojánská“ 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Hana Müllerová, místostarostka 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Josef Kudrna - T/15.1.- zavést do registru ulici Foitova dle 181-14/20/2005. 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/31.1. – zajistit zadání a osazení tabulek s názvem ulice Foitova 
dle 181-14/20/2005. 
 
UZ 181-14/20/2005 
Zastupitelstvo města v souladu s odst. 2u) §84 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, pojmenovalo ulici v nově budované obytné zóně – „36 RD Svatojánská“ 
rovnoběžné s ulicí 28. října názvem "ulice Foitova" a ulici v prodloužení osy ulice 
Svatojánské sloučilo se stávajícím a dnes již zažitým názvem ulice „Svatojánská“ 
Hlasování: 18 pro 
 

15) Členství v asociaci Národní síť Zdravých měst 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Hana Müllerová, místostarostka 

starosta – podporuje usnesení přijmout, může být užitečné v soutěži o dotace  
 
místostarostka – celou řadu aktivit již město realizuje, nyní to bude mít oficiální rámec 
 
M. Kouba – co je municipalita? 
 
starosta – je to město, obec – samospráva 
 
UZ 182-15/20/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje Deklaraci Zdravé město a politika Agendy 21 starostu 
Mgr. Romana Fabeše. 
Hlasování: 18 pro 
 

16) Program Phare - rekonstrukce komunikací - finanční podíl města 
 
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.12.- převést fin. prostředky dle 183-16/20/2005 – 
rekonstrukce komunikací/Phare. 
 
UZ 183-16/20/2005 
Zastupitelstvo města schválilo  
1) převod finančních prostředků ve výši 366.573,44 Kč (zůstatek finančních prostředků 
získaných převodem ŠS) 
2) převod finančních prostředků ve výši 657.631,18 Kč z rezervy města  
 



na zvláštní účet zřízený pro akci "Rekonstukce komunikací zpřístupňujících Náměstí 
Zachariáše z Hradce"  
 
3) převod finančních prostředků ve výši 1.000.000,-- Kč ze Sporoinvestu 
4) převod finančních prostředků ve výši 721.712,13 Kč z rezervy města 
 
na zvláštní účet zřízený pro akci "Rekonstrukce přístupové cesty k historickému jádru 
města Telče (UNESCO)". 
Hlasování: 18 pro 
 

17) Rozprava členů ZM 
 
starosta – Masarykova ul. – na jaře bude probíhat rekonstrukce chodníků, pokládka el. 
vedení, metropolitní sítě. Před ZŠII se bude dokončovat rekonstrukce komunikace. 
Povrch komunikace bude dokončen nejpozději do konce října příštího roku 
- rekonstrukce ul. Na Korábě – bude zahájena na jaře podle počasí, rekonstrukci bude 
provádět firma COLAS, dokončena musí být v červnu 2006 
 
- rekonstrukce Palackého ul. a náměstí Zachariáše z Hradce – v současné době je 
dokončena rekonstrukce vodovodu v Palackého ul., podle počasí se bude pokračovat na 
jaře, do konce května by mělo být průjezdné náměstí a do konce června by měly být celá 
akce dokončena 
 
- „Otevřená škola“ – v současné době je dokončena kuchyň a jídelna, nástavba by měla 
být dokončena v červnu. Do půl roku po ukončení akce bychom měli obdržet dotaci, bude 
možné vrátit úvěr, při jednorázovém vrácení úvěru vzniká nebezpečí, že stoupne dluhová 
služba dle metodiky Ministerstva financí ČR a budeme hodnoceni jako „nezdravé“ město 
se všemi důsledky z toho plynoucími. Tato záležitost se bude muset řešit opatrně 
 
- Zastávka Staré Město – byla 10. 12. slavnostně otevřena, má informace že už byla 
poškozena nápisy 
 
- SVaK – vodné a stočné se navýšilo o 7,5%. Jihlavsko patří v tomto směru k 
nejlevnějším. Stejně se zvedl i nájem a prostředky na opravy majetku 
 
- SK Telč – má zapsán na LV pozemek pod zimním stadionem 
 
- Sokol Telč – sportovní hala, v současné době jedná Česká obec sokolská s TJ Sokol Telč 
o bezúplatném převodu. I v případě bezúplatného převodu by TJ Sokol Telč byl značně 
omezen v dispozicích neboť veškeré dispozice musí být schváleny představenstvem 
České obce sokolské 
 
- býv. Školní statek - Ing. arch. Koucký zpracovává regulační plán, zadavatelem je 
Mikroregion Telčsko, který na pořízení regulačního plánu dostal dotaci. V rámci 
Partnerství pro Vysočinu vznikl integrovaný projekt, který se zabývá budoucím využitím 
býv. Školního statku a na tento hlavní projekt by byly navázány další související projekty. 
Projekt Revitalizace Školního statku je v rámci Vysočiny hodnocen jako jeden z 
nejpokročilejších. Rýsuje se možnost získat dotaci přímo z Bruselu 
 
- LSPP – kraj schválil peníze ve stejné výši jako vloni, záleží na obcích, se kterým 



zdravotnickým zařízením uzavřou smlouvu. Současný poskytovatel LSPP PP Hospitals, s. 
r. o. je ochoten poskytovat tuto službu nadále za stejných podmínek 
 
místostarostka – pokračuje se v projektech na propagaci města, dotovaných se SROP, v 
příštím roce bude realizace, čeká nás spousta práce 
 
- proběhla setkání se spolky, institucemi, trenéry dětí, dobrovolníky Charity a ve čtvrtek 
proběhne setkání s podnikateli 
 
- probíhají valné hromady a schůze a výroční schůze 
 
- pozvala na adventní akce  
 
M. Kouba – zhodnotil dopravní situaci v Telči, při rekonstrukcích komunikací došlo k 
jejich zúžení, např. u Polikliniky 
 
starosta – byla dodržena norma, řešení je v souladu s požadavky na zklidnění dopravy ve 
městě 
 
E. Matoušková – dotaz jestli se obnoví přechod pro chodce u Multimarketu 
 
starosta – přechod pro chodce bude vyznačen 
 
S. Máca – mrzí ho rozhodnutí rady města ve věci pronájmu lékárny, před volbami se 
slibovala podpora místních podnikatelů 
 
starosta – rozhodování rady města bylo složité, rada města vybírala z 5 nebo 6 nabídek. 
První dvě nabídky se lišily od zbývajících výší nabízeného nájemného. Rozdíl mezi první 
a druhou nabídkou byl nepatrný, první nabídka neměla dobré reference, druhá nabídka 
(Lékárny Lloyds) byla pro město nejvýhodnější 
 
sl. Mazalová – která podmínka rozhodla, že lékárna bude pronajatá Lékárnám Lloyds? 
 
starosta – podmínek bylo více, pravidla byla nastavena před soutěží, je nutno ctít pravidla 
při rozhodování. Nabídky firmy Lloyds a pí Mazalové byly co do kvality nabízených 
služeb srovnatelné, rozhodla výše nájemného, firma Lloyds nabídla o čtvrtinu vyšší 
 
sl. Mazalová – dotázala se, zda se může odvolat 
 
tajemník – nebylo rozhodováno ve správním řízení, rada města rozhodovala jako orgán 
samosprávy. Na základě jejího rozhodnutí byla uzavřena nájemní smlouva a proti 
rozhodnutí rady města se nelze odvolat 
 
sl. Mazalová – pokud Lékárny Lloyds nedodrží podmínky smlouvy, odstoupí město od 
smlouvy? 
 
starosta – ano 
 
M. Sova – poukázal na problém, že občané ve městě topí tuhými palivy a ovzduší ve 
městě tomu odpovídá, nedá se ani vyvětrat. Požádal odbor životního prostředí o kontrolu 



této situace 
 
starosta – odbor životního prostředí řeší standardním způsobem 
 
M. Sova - kruhový objezd – dotázal se, zda byly dodrženy termíny stanovené ve smlouvě 
a pokud ne zda byly uloženy nějaké sankce 
 
starosta – jedná se o vztah mezi krajem a dodavatelskou firmou, město může vstupovat 
jen obtížně, při rekonstrukci vodovodu a kanalizace vznikl problém se sítěmi, které 
nebyly v projektu. Město se při kontrolních dnech snažilo situaci operativně řešit tak, aby 
dílčí termíny byly dodržovány. Bohužel se to někdy nedařilo. Dokončení celé akce je 
plánováno na říjen 2006 
 
M. Sova – proč se s rekonstrukcí ul. Furchova začalo až po reportáži v televizi? 
 
starosta – není to tak, objížďka nevedla Furchovou ulicí, nemůže za to, že mnozí občané 
nerespektují dopravní značení a zkracují si cestu. Je složité rekonstruovat několik ulic 
najednou, vyvolá to vždy určitá dopravní omezení 
 

18) Souhrn přijatých usnesení  
 
Tajemník přednesl souhrn přijatých usnesení přijatých na 20. zasedání zastupitelstva 
města – bez připomínek. 
 

19) Závěr zasedání 
 
Starosta města ukončil zasedání poděkováním všem přítomným za účast na jednání a 
přáním všeho dobrého v roce 2006. 
 
 
Zapsal: 
Mgr. Pavel Soukop, Jitka Plhalová, 16:00 – 20:00 hod. 
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