
Město Moravská Třebová

1

Zápis

ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 3. prosince 2012 v zasedací místnosti 
městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin.

Přítomni: 21 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta 

Zapisovatelka: Petra Jiroušová

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 524/Z/031212 – 551/Z/031212

Ověřovatelé zápisu: Josef Odehnal, Václav Žáček 
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  – 21 

Návrhová komise: Miloš Beyer, Mgr. Pavel Vaňkát, Mgr. Miroslav Muselík 
Pro zvolení návrhové komise – 21

Starosta města přivítal zastupitele, občany a zaměstnance městského úřadu na jednání 
zastupitelstva města. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno 28.11.2012 a informace o místě a 
době konání zasedání a navrženém programu byla zveřejněna na úřední desce MěÚ 23.11. 
2012 a následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. Na zasedání
zastupitelstva města je přítomno 21 členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

Starosta města předkládá program:

1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
1/1. Problematika záškoláctví 
1/2. Návrh na uzavření smlouvy o převodu nemovitosti se spol. ALZCARE, a. s. 
2. Druhý dodatek tisku č. 25 pro zasedání ZM dne 3.9.2012 – Bezúplatný převod do 

vlastnictví města s omezujícími podmínkami 
3. Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva 

města 22.10.2012
4. a) Zápis z jednání kontrolního výboru 21.11.2012

b) Zápis z jednání finančního výboru 
5. Návrh rozpočtové úpravy 
6. Rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2013 
7. Dopis Oblastní charity v Mor. Třebové s žádostí o spoluúčast města při financování 

sociálních služeb v roce 2013 
8. Projekt výstavby mostů na Stříbrném potoce v Boršově
9. Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory ze státního rozpočtu v rámci dotačního 

programu Podpora terénní práce pro rok 2013 
10. Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2013 
11. Náhrada ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města dle § 71 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 
rok 2013 
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12. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

13. Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu 
14. Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 

Moravskotřebovska 
15. Prodej pozemku parc. č. 2193/4 a 2194/2 v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová, část obce Předměstí, ul. Vodní 
16. Prodej pozemku parc. č. 2188/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 

obce Předměstí, ul. Vodní 
17. Prodej pozemku parc. č. 1901/6 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 

obce Předměstí, ul. Panenská 
18. Prodej pozemku parc. č. 728/2 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Lanškrounská 
19. Návrh prodeje nemovitosti – podílu stavební parcely . 2774 na ul. Dr. Janského v obci 

a k. ú. Moravská Třebová 
20. Návrh prodeje bytové jednotky č. 807/13 o vel. 1 + 1 v domě č. p. 807 na ul. Školní č. 

o. 4 v Moravské Třebové 
21. Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
22. Dopis Jaromír Novotný Svitavská 7

Návrh tisk č. 21 zařadit za tisk č. 3 – pro tuto změnu – 21 
Pro navržený program jako celek – 21
Přijato usnesení č. 524/Z/031212

Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřen, uložen k nahlédnutí na 
sekretariátu starosty a nebyly k němu podány žádné připomínky, tudíž je považován za 
schválený. 

Připomínky a náměty občanů: 
Mgr. Bártová – přečetla pochvalný dopis jedné z maminek, jejíž dítě chodí na I. ZŠ. Ta 
údajně prosila TM o zveřejnění dopisu ve zpravodaji. TM prý odpověděla, že bude vydání 
článku konzultovat s vedením, protože se jedná o nestandardní článek. Neví, co je 
neobvyklého na tom, že chce rodič poděkovat škole. 
Starosta – ví o tom, redakční rada o tomto rozhodne.  
Zouharová – nestandardní je tento typ příspěvku a já to musím konzultovat s vedením města. 
Starosta – stavím se za TM, není to obvyklé, vedení města se k tomu vyjádří. 
Beyer – kdy je uzávěrka zpravodaje, kam se posílají příspěvky? Nestalo se nám poprvé, že 
jsme měli mít akce na prosinec ve zpravodaji a nebyly tam uveřejněny. Teprve dnes jsem 
dostali zpravodaj a 1. a 2. již byly akce ve městě. 
Starosta – taky jsem se po tom dneska ptal, proč zpravodaj šel pozdě – p. Crha předal Poště 
pozdě MZT. 
Zouharová – uzávěrka byla 19.11. do výroby byl zpravodaj předán včas. Uzávěrka lednového 
bude 11.12. Nestává se pravidelně, že by zpravodaj šel pozdě. 
Horská – nedošlo ke komunikačnímu nedorozumění? Majitel tiskárny je v nemocnice, řídí to 
teď jeho vnuk. 

Tisk č. 1 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Pro vzít na vědomí – 20, 1 nehlasoval 
Přijato usnesení č. 544/Z/031212 
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Tisk č. 1/1 - Problematika záškoláctví 
Mička – souhrnná informace o tom, jak se řeší omluvené a neomluvené hodiny a jak by mělo 
být postupováno v případě záškoláctví. Je to informace o zpracování pravidel společného 
postupu. Moje představa – jednoduchý materiál o tom, jaký postup bude následovat v případě 
záškoláctví. V tomto materiálu je pouze konstatování, že je projekt Všichni máme šanci. Je to 
projekt na dva roky a my potřebujeme, aby pravidla řešení skrytého záškoláctví… Nevidím to 
zásadní – společní postup. Když se o tom několikrát bavíme, vyplývá z toho, že to nebylo 
konzultováno se ZŠ. Pořád to vnímám jako otevřenou záležitost. Jednotný postup stále není. 
Něco jiného je formulace zákonů a vyhlášek a něco jiného je reálný postup. Opět doporučuji 
odložit materiál. 
Starosta – každá škola to má ošetřena svým způsobem. 
Baslerová – každá škola to má ošetřeno, ale šlo o to spojit síly meziresortně. MT má školy 4. 
– i speciální školu. Nepotřebujeme statistiku, potřebujeme nastavit pravidla pro zmírnění 
záškoláctví. 
Starosta - nejsme zřizovatelem speciální ZŠ. 
Mička – protinávrh odložení tisku a dopracovat o pravidla spol.  postupu škol a města
zastoupeného OSVZ a OSPOD. 
Pro odložit, pro uložit místostarostovi doplnit o pravidla společného postupu - 21
Přijato usnesení č. 552/Z/031212, 551/Z/031212

Tisk č. 1/2 - Návrh na uzavření smlouvy o převodu nemovitosti se spol. ALZCARE, a. s.  
Pro schválit uzavření kupní smlouvy – 21
Přijato usnesení č. 536/Z/031212

Tisk č. 2 - Druhý dodatek tisku č. 25 pro zasedání ZM dne 3.9.2012 – Bezúplatný převod do 
vlastnictví města s omezujícími podmínkami 
Mička – doporučení FV odložit realizaci. Za sebe říkám, že jsem připomínkoval návrh 
smlouvy a stále z mé strany platí doporučení realizovat celou zástavbu v rámci celku. 
Starosta – náměty jsme se zabývali a jsou zapracovány v návrhu kupní smlouvy. 
Mačát – je potřeba zahájit jednání. Ne až po realizaci kroků, ale jednat o tom průběžně. 
Všechny podmínky jsou splněny a smlouva je dotažená do detailů a jsou zapracovány 
všechny připomínky a myslím že je to pro město výhodná akce. 
Charvát - tyto pozemky jsou ty nejdosažitelnější. Jsem pro přeložku vysokého napětí. Musíme 
se snažit o to, aby ta oblast byla pro obyvatele co nejpřijatelnější. Za sebe k tomu nic nemám. 
Mačát – trochu tím zpochybníme rozhodnutí minulého ZM. Nedá se nic dělat, rozhodněme 
v novém ZM, že to přeložíme. Je to na rozhodnutí priorit.
Jílek – chci se ujistit že neschvalujeme smlouvu.
Starosta – schvalujeme záměr. 
Mačát – smlouva ještě není úplná. 
Pro schválit záměr bezúplatného převodu – 19, 1 proti, 1 se zdržel 

Tisk č. 3 - Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva 
města 22.10.2012
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 21
Přijato usnesení č. 545/Z/031212

Tisk č. 21 - Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
Starosta – dnes jsem Boršov projel a situace je lepší. 
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Beyer – ode dneška autobusy jezdí normálně. Kéž by počasí přálo a doděláme poslední úsek, 
který je zatím jednosměrný. 
Starosta – městský rozhlas hlásil, že autobusová doprava již funguje, tak jak má. 
Charvát – takhle kdybychom postupovali v 90. letech, když se dělala kanalizace ve města, tak 
nás ty lidi asi zabili. 
Starosta – tenkrát jsem u toho nebyl. Buďme rádi, že toto máme již skoro za sebou. 
Mička – v závěru je zmíněna ČOV – jaký bude status ČOV od 1.1.2013 a jestli z budovaných 
stok máme nějaké první kubíky, které protékají novou kanalizací? 
Staněk – v průběhu listopadu bylo požádáno o kolaudaci čistírny a od 1.1.2013 by měla být 
čistírna zkolaudována a fungovat. V příštím roce by mělo postupně docházet k napojování. 
Mička - když jsme minule probírali cenu vody, na ČOV nepřiteklo stejně odpadních vod jako 
dřív, ale méně. Jak se pozná, že ČOV funguje, když měla zpracovávat více odpadních vod než 
před rekonstrukcí. 
Mačát – Zatím je plánováno, že proběhne ukončení zkušebního provozu ke konci letošního 
roku. Hodnotí se kvalita vody na odtoku – velmi dobrá. Letos teklo méně - opadla částěčně 
Hedva a VŠ. Po kolaudaci Sušic přibudou Sušice. Konzultuje postup se SFŽP. Budeme o tom 
dále jednat, abychom neporušily podmínky dotace. 

Odchod PaedDr. Horská 15:53 

Pro vzít na vědomí předložené informace – 18, proti 1, zdržel se 1, 1 nepřítomen 
Přijato usnesení č. 549/Z/031212

Tisk č. 4 a) - Zápis z jednání kontrolního výboru 21.11.2012
Pro vzít na vědomí zápis KV, pro vzít na vědomí zprávy z činnosti, pro doporučit radě 
zabývat se doporučeními – 20
Přijata usnesení č. 546/Z/031212, 543/Z/031212 

Příchod PaedDr. Horská 15:56
Odchod p. Stejný 15:56 

Tisk č. 4 b) - Zápis z jednání finančního výboru 
Pro vzít na vědomí zápis – 20, 1 nehlasoval 
Přijato usnesení č. 547/Z/031212 

Tisk č. 5 - Návrh rozpočtové úpravy 
Pro schválit rozpočtové opatření – 20, 1 nehlasoval 
Přijato usnesení č. 525/Z/031212 

Tisk č. 6 - Rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2013
Pro schválit rozpočtové provizorium – 20, 1 nepřítomen 
Přijato usnesení č. 526/Z/031212 

Příchod p. Stejný 15:59

Tisk č. 7 - Dopis Oblastní charity v Mor. Třebové s žádostí o spoluúčast města při 
financování sociálních služeb v roce 2013 
Horská – přemýšlela jsem o tom všem. Společnost, která se neumí o své občany postarat je 
špatná. Víme, jak se stát k tomu staví. Poděkování je za každou pomoc. Město má také svoje 
finanční hranice. Rozpočet musí myslet na všechny občany. Vzhledem ke školství v MT –
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téměř tisíc žáků a každý rok se snižuje rozpočet o 5% a přitom se vše zdražuje. Školy 
s rozpočty nevycházejí, šetří se na topení, opravách budov, učebnicích. I pracovníci charity by 
měli přizpůsobit své aktivity. 
Ošťádal – podle vztahu k postiženým občanům se hodnotí občanská vyspělost dané 
společnosti. Některá města pro občany, kteří se o sebe nedokáží postarat, přispívají. Když 
k nám přijedou Holanďané, často tam chodí na návštěvy, váží si toho, co MT dělá pro tyto 
spoluobčany. Domeček a terapeutická díla – jsou zde zaměstnaní lidé, kteří by jinde nenašli 
uplatnění. Ve Vlaardingenu je závod, kde jsou tito lidé zaměstnání. Cítí se potřební. Pokud
částka bude 400, dílnu to neudrží. Dávám protinávrh 500 000. 
Starosta – FV také doporučuje 400 tisíc. 
Baslerová – Domeček a celé společenství by mělo velký problém, ale mohli by se uskromnit 
ve své činnosti, ale oni ji vykonávají pro občany města. Pokud přestane podpora rodin, bude 
to mít dopad i na ostatní spoluobčany. Přimlouvám se za to, aby služby byla udržena a také 
doporučuji 500 tisíc. 
Koláčková – podobné služby fungují ve městech našeho typu, nevím, proč naše město by si 
tuto službu nemohlo dovolit. Dnes jsme tady všichni zdraví, ale může se stát cokoli a budeme 
rádi, že ve městě je zařízení, do kterého se můžeme zapojit. 
Žáček – od letošního září tam docházím pravidelně. Funguje tam Senior klub. Také podporuju 
500 000 na to, co tam dělají. Myslím, že by byla ostuda, kdybychom tohle nepodpořili. 
Rodiny postižených klientů to nemají jednoduché. 
Starosta - když jsme se o tom bavili na radě, taky jsem tuto částku navrhoval. 
Charvát – zajímalo by mě, kolik prostředků charita vybere od mecenášů? Mimo kraj, stát, 
město? 
Starosta – dělá se tříkrálová sbírka, výsledek známe. 
Dostálová – Tříkrálová sbírka je hlavní příjem. Toto není na údržbu sociálních činností. Je to 
pomoc v hmotné nouzi lidem. Letos se dalo téměř 100 tisíc na pomoc těmto lidem. 
Pomáháme lidem bez domova na faře ve Starém Městě. Nakoupili jsme spotřebiče, děláme 
velké nákupy, nedáváme jim peníze. Další zdroj je půjčovna zdravotních pomůcek. 
Potřebovali jsme dát budovu do pořádku. Opravy a vnitřní rekonstrukce si hradíme sami. 
Opravili jsme sociální zařízení z Tříkrálové sbírky. 58 % využíváme v MT. 
Mačát – je možné zajistit finanční zdroje i mimo město. Financování dotacemi. Ve Vašem 
rozpočtu chybí dotace. Stát to přehrává na města a my nemáme z čeho brát. 
Charvát – na tyto soc. služby z mecenášských peněz nejde nic? 
Dostálová – téměř ne. Na vybavení peníze nedostaneme. Díky příspěvku města tato služba 
funguje tak jak má. Teď máme problémy s terapeutickými dílnami. Peníze jsme získali
z evropských fondů na tři roky – konec v lednu. Předpokládáme, že ministerstvo zareaguje 
pouze 50%. Tato služba je podle zákona pro klienty bezplatná. Sociálněaktivizační služby -
zde je situace podobná. 
Baslerová – musíme na to pohlížet, že jsou to služby ze zákona dané, město by tyto služby 
muselo tak jako tak hradit. 
Starosta - zákon neurčuje městům, že službu musí mít. Když to někdo provozuje, je potřeba 
tomu trochu pomoct. 
Krejčí – inicioval jsem 100 tisíc, kterých bylo letos přidáno. V našem rozpočtu bychom ty 
peníze najít měli. Musím podpořit co bylo řečeno. Není na různé věci, ale toto bychom 
podpořit měli. 
Valenta – do Domečku i Ulity přicházejí noví klienti, město by mělo přispět. 
Krejčí – neslouží to jen občanům města, ale i okolí a charita by měla také oslovit i ostatní 
obce a města a žádat příspěvek i zde. 
Dostálová – rozpočet se upravuje během roku. V lednu je to kritické. Oslovila jsem i okolní 
obce a získali jsme 80 tisíc. 
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Mačát – napadlo mě řešení, že bychom z města dali 300 tisíc a každý ze své kapsy 10 tisíc, to 
máme 510 tisíc. 
Odehnal – absolvoval jsem kolečko u paní ředitelky a mrzí mě jedna věc. Když jsem u ní 
jednal ohledně 100 pro letošní rok, bylo mi řečeno, že pokud nebudete přesvědčeni o tom, že 
to bude udržitelné, nebudete projekt realizovat dál. V novém materiálu nepožadujete 100, ale 
dalších 300 tisíc. Sama jste mi řekla, že nebude pokračovat v akcích, které nebudou 
udržitelné. Město má dost svých objektů. Kam v příštím roce půjdou vaše požadavky?
Dostálová – minulý rok jsme žádali o 100 na sociálně aktivizační službu, kterou jsme 
rozjížděli loni v listopadu. Spoléhali jsme na to, že tato služba bude zafinancovaná z min. 
práce. Problém je v systému. Pan Martínek mi řekl, že to nebude tak jednoduché do projektu 
vstoupit, musí mít 5 let udržitelnost. Budeme vyjednávat s krajem. Vstoupilo do toho několik 
organizací. To je problém s novou službou. Rodinám pomáháme a je na nás pokud seženeme 
peníze od města, kraje, min. Celých šest let jsme žádali jen 300 tisíc na Domeček. 
Charvát – souhlasím s návrhem Ing. Mačáta. Pokud mě paní ředitelka osloví jako jedince, 
podpořím jí. 
Starosta – návrh Ing. Mačáta je nereálný. Nemůžeme zavazovat členy zastupitelstva. 
Mačát – mrzí mě, že to není možné. Očekávám návštěvu ředitelky ve firmě. 
Pro schválit finanční příspěvek 500 000 – 9, proti 4, zdrželo se 8 
Pro schválit finanční příspěvek 400 000 – 16, proti 2, 3 se zdrželi 
Přijato usnesení č. 527/Z/031212 

Odchod p. Beyer 16:39
Odchod Ing. Jílek 16:45

Tisk č. 8 - Projekt výstavby mostů na Stříbrném potoce v Boršově
Ošťádal – akce je věcí sedmi i více let. O revitalizaci se hovoří hodně dlouho. Boršovský 
potok snižuje úroveň této městské části. Občané Boršova si toto zaslouží. Jsem jednoznačně 
pro. Snažili jsme se s Ing. Pernicou postupovat tak, aby se to posunovalo nahoru v tom 
žebříčku akcí. Toto je jedinečná šance jak Boršov zlepšit. 
Starosta – původní představa byla, že do tohoto dotovaného projektu Lesy ČR zařadí i naše 
pilíře. K tomu nedošlo. Je to jediný způsob jak projekt nechat zrealizovat. 
Ošťádal – nevím který to byl rok, ale při tání na jaře byl  Boršov zaplaven právě kvůli 
nepropustnosti mostů. 
Mička – v jaké výši bude investice Lesů? 
Starosta - 14 milionů. Rada města doporučuje tuto verzi. 
Pro vzít na vědomí informace o projektu, pro schválit zařazení projektu do rozpočtu, pro 
schválit návrh memoranda – 19, 2 nepřítomni 
Přijato usnesení č. 548/Z/031212, 528/R/031212, 529/Z/031212

Příchod Ing. Jílek 16:50
Odchod Ing. Mička 16:50 

Tisk č. 9 - Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory ze státního rozpočtu v rámci 
dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2013 
Pro schválit podání žádosti – 19, 2 nepřítomni 
Přijato usnesení č. 530/Z/031212 

Odchod Ing. Brettschneider 16:53

Tisk č. 10 - Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2013 
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Pro schválit termíny zasedání ZM – 18, 3 nepřítomni 
Přijato usnesení č. 531/Z/031212 

Tisk č. 11 - Náhrada ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města dle § 71 odst. 
4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na rok 
2013 
Pro stanovit zásady poskytování ušlého výdělku – 17, 1 nehlasoval, 3 nepřítomni 
Přijato usnesení č. 532/Z/031212 

Příchod Ing. Brettschneider 16:58 

Tisk č. 12 - Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
Pro schválit návrh OZV – 18 
Přijato usnesení č. 533/Z/031212 

Tisk č. 13 - Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu 
Pro schválit OZV – 18, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 534/Z/031212 

Tisk č. 14 - Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska
Pro schválit vklad majetku – 19 
Přijato usnesení č. 535/Z/031212 

Tisk č. 15 - Prodej pozemku parc. č. 2193/4 a 2194/2 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, ul. Vodní 
Pro schválit prodej pozemku – 19 
Přijato usnesení č. 537/Z/031212 

Tisk č. 16 – Prodej pozemku parc. č. 2188/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část obce Předměstí, ul. Vodní 
Pro schválit prodej pozemku – 19 
Přijato usnesení č. 538/Z/031212 

Tisk č. 17 - Prodej pozemku parc. č. 1901/6 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část obce Předměstí, ul. Panenská 
Pro schválit prodej pozemku – 19
Přijato usnesení č. 539/Z/031212 

Tisk č. 18 - Prodej pozemku parc. č. 728/2 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Lanškrounská 
Pro schválit prodej pozemku – 19
Přijato usnesení č. 540/Z/031212 

Tisk č. 19 - Návrh prodeje nemovitosti – podílu stavební parcely . 2774 na ul. Dr. Janského 
v obci a k. ú. Moravská Třebová 
Pro schválit prodej podílu – 19
Přijato usnesení č. 541/Z/031212 



Město Moravská Třebová

8

Tisk č. 20 - Návrh prodeje bytové jednotky č. 807/13 o vel. 1 + 1 v domě č. p. 807 na ul. 
Školní č. o. 4 v Moravské Třebové 
Pro schválit prodej bytové jednotky – 19
Přijato usnesení č. 542/Z/031212 

Příchod p. Beyer 17:11 
Odchod MUDr. Kelča 17:11 

Tisk č. 22 – Dopisy Jaromíra Novotného, bytem ul. Svitavská č. o. 7  
Pro vzít na vědomí předložené dopisy – 19, 2 nepřítomni 
Přijato usnesení č. 550/Z/031212

Různé:
Starosta – poděkování za organizaci rozsvícení vánočního stromu. Odezva veřejnosti příznivá. 
Pozval na silvestrovský ohňostroj na náměstí. 
Valenta – v Ulitě i v Domečku pracují i přes čas, vycházejí vstříc. Chtěl bych je pochválit. 
Chci poděkovat městu, že nějakou částku schválili. Všem přeji šťastný nový rok a hodně 
zdraví. 
Starosta – také přeji hezké Vánoce. 
Odehnal – dovolte, abych za náš klub popřál hodně štěstí i zdraví. 
Nechutová – prosím předběžné termíny napojení Udánek, Sušic a Boršova.
Beyer – zvu vás 15. prosince do kulturního domu Boršov na adventní koncert. Jménem 
Fermáty zvu 21. prosince do kaple domova důchodců. 
Starosta – Vánoční koncerty ZUŠ 19. a 20. prosince. Koncert orchestru Františka Zeleného 
11.prosince. 
Odehnal – dovolte abych Vás pozval v sobotu 8. na Mikulášskou zábavu. 
Mačát – připojení Sušic – předpokládám, že do Vánoc by měla proběhnout kolaudace. Těžko 
vyloučit případné závady. 
Stejný – dnešní den přejímací řízení, konec 19. prosince a potom bude žádáno o kolaudaci a 
Sušice by měly být zkolaudovány kolem poloviny ledna – potom se bude moci připojovat. 
Ostatní části ještě ne. 
Žáček – kulturní subjekty by měli nahlásit své akce na nějaké sběrné místo. Stává se pak, že 
se akce kryjí. Člověk, který pak něco organizuje, by věděl, že se ve městě něco děje. 
Starosta - kalendář je zpracováván na konci roku. 
Mačát – uvažujeme o tom delší dobu. Bude to mít na starosti sl. Jakoubková – sdílený 
kalendář. Sem se budou zadávat akce všech možných subjektů. 
Vaňkát – Vánoční koncerty 19. a 20. prosince v 18:30. Místenka za 20 Kč. Bylo by dobré mít 
takovýto server. Akce se občas opravdu kryjí. 

Konec17:15

Ověřovatelé zápisu:

Josef Odehnal 
JUDr. Miloš Izák
  starosta města

Václav Žáček 




