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Zápis č. 8 
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 27.6. 2011 

Přítomen: Jaroslav Bartizal, Mgr. Danuše Grillová (18,13), Bořivoj Havlíček, Mgr. Josef Klíma, Zuza-
na Levá, Ing. Jana Německá, František Ondrášek, Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička, Ing. Lenka Šípková, 
Jan Štindl   
Omluven: Josef Foitl, Ing. Vladimír Jantač, Vladimír Mikeš, Ing. Petr Troják  
Začátek: 18,00 hod 
Konec: 20,00 hod 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Námitky k zápisu z 7. jednání zastupitelstva  
5. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady 
6. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva 
7. Žádost o pořízení změny územního plánu města Velešín 
8. Zápis ze schůze finančního výboru č. 5/2011 
9. Rozpočtové opatření č. 3/2011 
10. Výsledek hospodaření města, závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok   
      2010 
11. Výsledná kalkulace ceny vodného a stočného za rok 2010 
12. Částečná úhrada nákladů souvisejících s ochranou povrchové vody vodního díla Římov 
13. Majetkové narovnání – návrh na výkup pozemku p. č. 903, k.ú. Holkov- Prostřední Svince 
14. Majetkové narovnání – návrh p. Růženy Hrdé na odprodej pozemku p. č. 1835/10, k.ú. Velešín 
15. Žádost občanů na řešení dopravní a bezpečnostní situace u domu čp. 376 - 377, Sídliště 
16. Interpelace 
 
1. Zahájení 
Jednání zahájil a dále řídil starosta Mgr. Josef Klíma. 
 
2. Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele 
Ověřovatelé zápisu: František Ondrášek, Bořivoj Havlíček  
Zapisovatel: Radka Šímová  
 
3. Návrh programu jednání 
Mgr. Klíma – navrhuji doplnění o nový bod: 
16. Žádost města o bezúplatné vynětí pozemku p.č. 1473/11, k.ú. Velešín ze zemědělského půdního 
     fondu pro účely vybudování komunikace, s tím, že interpelace budou bodem č. 17 
Hlasování o návrhu programu jednání 
Pro: 10 Proti: 0 Zdr. 0 
 
4. Námitky k zápisu z 7. VZZM 
Bez připomínek 
 
5. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady  
Bez připomínek 
 
6. Kontrola usnesení  
 
15/08 – Výkup pozemků pro akci „Rybníky za E 55“ 
Bod trvá  Z. místostarosta 
3/31/07 – Projednání stanoviska Realsant s.r.o. k námitkám ZM k výstavbě nákupního centra  
 Dodatek ke smlouvě podepsán. 
Bod trvá  Z starosta 
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9/05 -  Majetkové narovnání: Hana Šinková – město 
Vzhledem ke směně pozemků je nutno vypracovat ještě znalecký posudek.   
Růžička – teď jsme v závěrečné fázi, pozemky paní Šinkové byly odhadnuty, naše pozemky budou 
směněny za pozemky paní Šinkové a jak jsme se dohodli, tak 50% nákladů uhradí město a 50% paní 
Šinková. 
Usnesení č. 9/05/08 
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy mezi Hanou Šinkovou a 
městem. 
Bod trvá  Z. starosta 
Hlasování o usnesení  
Pro: 10 Proti: 0 Zdr. 0 
 
11/05/07 - Žádost občanů na odkoupení pozemku p. č. 1652/11 v  k.ú. Velešín  
Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti občanů domu čp. 477 o snížení prodejní ceny pozemku p.č. 
1652/11 v k.ú. Velešín na 50,- Kč/m2 a ukládá v případě neochoty zájemců pozemek odkoupit za schvá-
lenou cenu 99,- Kč/m2 stanovit nájem za  užívání pozemku.  
Růžička – měl jsem návštěvu zástupce občanů domu č. p. 477 p. Břečky. Napsal jsem jim dopis, že 
zastupitelstvo trvá na výkupní ceně 99,- Kč/m² a doporučujeme vyměřit nájem až 3 roky zpětně. Pan 
Břečka si vzal měsíc na dohodu mezi lidmi. 
Mgr. Klíma – bod ponecháme v platnosti s tím, že počkáme na vyjádření majitelů domu a podle toho 
připravíme další postup. 
Bod trvá   Z. místostarosta 
 
7/06/07 - Rámcová studie proveditelnosti „Ozdravné centrum“  
Zastupitelstvo města schvaluje pracovní skupinu zástupců města ve složení Ing. Lenka Šípková, Mgr. 
Josef Klíma a Jiří Růžička pro jednání se společností Berndorf na výstavbu areálu pro koupání a pro 
realizaci záměru stanovuje lokality Na Vrších a u fontány.  
Mgr. Klíma – oba dva pánové společnosti Berndorf se omluvili z jednání a počítáme s tím, že oficiální 
setkání pracovní skupiny s vedením společnosti  se uskuteční v předposledním týdnu měsíce července. 
Bod trvá  Z. starosta 
 
8/06 – Kontrola nájemních smluv 
Mgr. Klíma – řadu smluv jsme zkontrolovali, prověřili. V ětšina smluv trvá. Došlo k narovnání u části 
nájemních smluv v souvislosti s novou vyhláškou  o poplatcích, takže se to promítlo i do těchto nájem-
ních smluv. 
Bod trvá  Z. FV, MěÚ 
 
12/06/07- Výskyt drog ve Velešíně a možnosti řešení – viz příloha č. 12/06/07/08 
25.5.2011 proběhla schůzka za účasti odborníků na společensky nežádoucí jevy, byla vyjasněna stano-
viska, postoje a hlavně kompetence zainteresovaných stran, byly dohodnuty určité kroky zejména 
z pohledu prevence, represe a pomoci s následnou péčí. 
Strážníci městské policie předkládají zprávu o činnosti – viz příloha. 
Mgr. Klíma – V příloze jste dostali vyjádření městských strážníků a zároveň k tomu jsme přiložili pro-
jekt, který připravila Charita Kaplice a která navazuje na tuto problematiku. Počítáme s tím, že se celý 
problém neuzavře jedním jednáním, ale že bude spolupráce pokračovat.  
Při kontrole smlouvy, kterou má město uzavřenou s Policií ČR, jsem zjistil, že dochází k jednostranné-
mu porušení této dohody, a to ze strany Policie ČR. Předpokládám, že se sejdu s novým vedoucím ob-
vodního oddělení v Kaplici nebo s ředitelem Policie KŘ v Českých Budějovicích a vyjasníme si některé 
prvky z této smlouvy, protože součástí této dohody mezi městem a Policií ČR je i oddíl spolupráce. Za-
tím to vypadá, že se u nás příslušníci Policie ČR v inkriminovaných hodinách kontroly neprovádějí. 
Chtěl bych upozornit na předloženou práci Charity Kaplice, která se týká některých jevů, které mohou 
ve Velešíně nastat a ukazují na některá možná řešení. Navrhuji ustanovit pracovní skupinu, která se 
bude problematikou zabývat, otázky bude sledovat rada a výsledky práce pak předloží zastupitelstvu 
města.  
Ondrášek – jaká je spolupráce Městské policie a Policie ČR? 
Mgr. Klíma – spolupráce je v rovině při zjišťování stavu věcí, sdělují si nežádoucí jevy a předávají si 
poznatky 
Růžička – řeší se pouze hlášené případy, ale prevence není. 
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Bartizal – aktivita PČR ve Velešíně se omezila zřízením Městské policie 
Usnesení č. 12/06/07/08 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o jednání a zprávu o činnosti strážníků MP Vele-
šín a ukládá radě projednat konkrétní postup města a schvaluje pracovní skupinu ve složení Z. 
Levá, Mgr. B. Dvořáková, Ing. L. Šípková, J. Růžička, Ing. M. Prokeš, I. Černá, DiS. 
Bod se nesleduje  Z. starosta 
Hlasování o usnesení  
Pro: 11 Proti: 0 Zdr. 0 
 
13a/06 – Žádost pana Kreslina o souhlas s vynětím pozemku p. č.1473/10 v KÚ Velešín  
Pozemek není města, byla podána žádost o bezúplatný převod do majetku města z majetku státu. 
Bod trvá  Z. starosta 
 
13b/06/07 – Žádost Ing. Kostečky o prodej části pozemku p.č. 1048/1 v KÚ Velešín 
Zastupitelstvo města schvaluje prodejní cenu pozemku p.č. 1048/1 na 250,-Kč/m2. 
Mgr. Klíma – za firmou je pozemek, který je zatím nevyužíván, jedinou nevýhodou je, že tam vede 
chodník města, kabel a kanalizace.  
Růžička – tím se to zkomplikovalo budoucímu investorovi. Máme souhlas stavebního úřadu s dělením 
pozemku pro katastr a kupující námi odsouhlasenou cenu respektuje. 
Ing. Poloková – požádali jsme o překládku elektriky, E.ON to již řeší, co se týče kanalizace, to vyřeší-
me na místě. Projektant udělá návrh nejkratší cesty chodníku k Jednotě. 
Mgr. Klíma – je potřeba, abyste ve smlouvě respektovali překládku chodníku a sítí a zároveň předložili 
studii řešení chodníku do ZM. 
Oddělovací geometrický plán byl schválen, označení pozemku 1048/34 je dáno. 
Usnesení č. 13b/06/07/08 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1048/34 za cenu 250,- Kč/m²  společnosti Kos-
tečka Invest, a.s. a ukládá radě připravit kupní smlouvu s podmínkou přeložení chodníku a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy. 
Náklady na smlouvu včetně zápisu do katastru nese kupující. 
Bod trvá  Z. místostarosta 
Hlasování o usnesení  
Pro: 11 Proti: 0 Zdr. 0 
 
9a/07 – Zateplení ZŠ  
Mgr. Klíma  – zastupitelstvo města uložilo zahájit jednání s vítězem soutěže s firmou Texcolor, která 
měla během tří měsíců provést stavbu a předat ji městu k užívání. Ministerstvo však zastavilo dotaci na 
projekt. Hledali jsme finanční řešení, abychom splnili podmínky na dodavatele stavby, podmínky dané 
hygienou a dalšími orgány. My jsme řešili tři způsoby financování: formou úvěru, formou pohledávky a 
formou směnky. Jako optimální varianta byla navržena forma směnky, která nepůjde do dluhové služby 
a nemusí proběhnout výběrové řízení. A navíc: pokud by se otevřel znovu titul „Zelená úsporám“, mohli 
bychom zažádat o dotaci. Pak bychom zbývající směnky mohli odkoupit dříve. Došli jsme proto 
k závěru, že pro jednání a k podpisu smluv by byla nejrychlejší tato varianta. Čas nás tíží, rádi bychom 
zahájili práce na stavbě 1.7.2011. Pokud se zastupitelstvo rozhodne pro formu směnky, musíme připra-
vit smlouvu co nejdříve, abychom se mohli dohodnout o financování se společností Texcolor a financu-
jící bankou, tedy Českou spořitelnou, a.s. 
Ondrášek – posledně jsme byli postaveni před čtyři varianty, já jsem byl pro tuto, jen se nevědělo, zda 
s tím bude firma souhlasit. Pokud s tím souhlasí, tak si myslím, že to je dobré. 
Ing. Německá – existuje ještě možnost získat tu dotaci? 
Růžička – není to úplně nemožné. 
Usnesení č. 9a/07/08 
Zastupitelstvo města schvaluje postup financování při zateplení Základní školy formou směnky a 
pověřuje starostu připravit podklady pro jednání rady a připravit smlouvy. 
Bod trvá  Z. starosta 
Hlasování o usnesení  
Pro: 10 Proti: 1 Zdr. 0 
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7. Žádost o pořízení změny územního plánu města Velešín – viz příloha č. 7/08 
Mgr. Klíma  – vítám mezi námi Ing. Koubka, který je jednatelem společnosti Taconova Production 
s.r.o. Pan Ing. Koubek požádal  zastupitele o možnost provedení změny č. 2 ÚP z důvodu snahy rozšířit 
plochu pro podnikání, zvětšit prostor pro zaměstnanost a zároveň započít naplňování ÚP města rozšíře-
ním průmyslové zóny. Pan Ing. Koubek požádal nejen o souhlas s touto akcí, ale i o možnost spolufi-
nancování městem. Pro informaci celkové náklady arch. kanceláře jsou vyčísleny ve výši cca 70.000 Kč 
změna č. 2 + 43.700 Kč zachycení nového právního vztahu. 
Ing. Koubek – jsme smířeni s roční lhůtou, když se dnes pořízení změny odsouhlasí. Byli bychom sa-
mozřejmě neradi, kdyby došlo k neúměrnému prodloužení z hlediska času kvůli čekání na zatím nezná-
mé a nejasné podněty. 
Mgr. Klíma  – bude to zveřejněno na úřední desce, na elektronické desce, takže všichni se s tím mohou 
seznámit -  v té době můžou dát připomínky, doplňovat, ale ta lhůta je skutečně přibližně roční. 
Usnesení č. 7/08 
Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu (ÚP) města Velešín. Jako po-
řizovatele schvaluje odbor životního prostředí a úřad územního plánování MěÚ Kaplice (Ing. 
Lukáš Bodnár) a jako zpracovatele arch. kancelář SP Studio, s.r.o., Český Krumlov (Ing.arch. 
Jiří Rampas), když úhradu stanovuje takto: pořízení změny č. 2 hradí plně žadatel, vyhotovení 
ÚP zachycující nový právní stav v podílu 50% žadatel, 50% město Velešín. 
ZM ukládá rad ě města připravit p říslušné smlouvy. 
T. do 31.7.2011  Z. starosta 
Hlasování o usnesení  
Pro: 11 Proti: 0 Zdr. 0 
 
8. Zápis ze schůze finančního výboru č. 05/2011 – viz příloha č. 8/08 
Ing. Německá – kontrolovali jsme placení nájemného u obecních bytů a nebytových prostor. Největší 
počet dlužníků je z bytového domu U Hřiště, celková částka po lhůtě splatnosti je 779 511  Kč. Je třeba 
to řešit intenzivněji. Doporučuji uzavírat nájemní smlouvy na kratší dobu.  
Usnesení č. 8/08 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 05/2011 a ukládá správě 
majetku města důsledně a urychleně řešit dlužné nájemné a nájemní smlouvy řešit individuálně, 
popřípadě zkrátit délku nájmu a ukládá předložit zprávu o opatřeních do 30.9.2011. 
Bod se sleduje  Z.  jednatel SM 
Hlasování o usnesení  
Pro: 11 Proti: 0 Zdr. 0 
 
9. Rozpočtové opatření č. 3/2011 – viz příloha č. 9/08 
Usnesení č. 9/08 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011 ve znění přílohy č. 9/08. 
Bod se nesleduje 
Hlasování o usnesení  
Pro: 11 Proti: 0 Zdr. 0 
 
10. Výsledek hospodaření města, závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hospodaření města za 
rok 2010 – příloha č. 10/08 
Závěrečný účet spolu se Zprávou o výsledku kontroly hospodaření byl po zákonnou dobu zveřejněn  
Mgr. Klíma – Jihočeský kraj konstatoval, že naše hospodaření je bez závad. To je i podmínka, aby-
chom mohli žádat o různé dotace a granty. 
Usnesení č. 10/08 
Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města za rok 2010 a Zprávu o výsledku přezkou-
mání hospodaření, vypracovanou ekonomickým odborem – oddělení přezkumu a metodiky hos-
podaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to bez výhrad. 
Bod se nesleduje 
Hlasování o usnesení  
Pro: 11 Proti: 0 Zdr. 0 
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11. Výsledná kalkulace cen vodného a stočného za rok 2010 – viz příloha č. 11/08 
Výsledná kalkulace byla zveřejněna na úřední desce tak, jak ukládá zákon. 
Usnesení č. 11/08 
Zastupitelstvo města schvaluje výslednou kalkulací cen vodného a stočného za rok 2010 s tím, že 
schodek ve finančním vypořádání jde na vrub nájemce vodohospodářské infrastruktury spol.  
ČEVAK, a.s. 
Bod se nesleduje 
Hlasování o usnesení  
Pro: 11 Proti: 0 Zdr. 0 
 
12. Částečná úhrada nákladů souvisejících s ochranou povrchové vody VD Římov- viz příloha č. 
12/08 
Na základě dlouholeté snahy zajistit částečnou úhradu nákladů na přečerpávání vody z ČOV Velešín do 
povodí Vltavy, po rozsáhlých jednáních s mnoha zainteresovanými organizacemi a po projednání 
s ředitelem Jihočeského vodárenského svazu a jeho prostřednictví v představenstvu JVS (viz dopis) zbý-
vá poslední řešení, a to obrátit se na soud. 
 Mgr. Klíma – dlouholetý problém, kterým je nádrž na pitnou vodu vodní dílo Římov, nám způsobil a 
působí trvale velkou škodu minimálně v tom, že úhradu za přečerpávání vyčištěné vody z ČOV 
z povodí Malše do povodí Vltavy musíme hradit. Experti, kteří nám radí, jak postupovat, doporučují 
řešení soudní cestou. Abych mohl oslovit právníky, kteří se zabývají vodohospodářským majetkem a 
touto problematikou, musím mít souhlas zastupitelstva. Jednání, konzultace, porady se uskutečnily mno-
hokrát na nejrůznějších úrovních, ale abychom se pohnuli z místa, zbývá jediné řešení, a to soudní ces-
tou. 
Ondrášek – je třeba, aby zastupitelé věděli, koho budeme žalovat. 
Mgr. Klíma – to budeme vědět, až nám právníci řeknou, na koho žaloba bude, buď povodí Vltavy nebo 
JVS, popř. někdo další  
Mgr. Grillová - doporučovala bych stanovit termín 
Mgr. Klíma – oslovíme právníky zabývající se vodohospodářským majetkem, informace podáme v září 
2011. 
Usnesení č. 12/08 
Zastupitelstvo města souhlasí s dosavadním postupem při řešení problematiky zvýšených nákladů 
spojených s ochranou povrchové vody vodního díla Římov a schvaluje další postup řešení soudní 
cestou s cílem odstranění nespravedlivého zatížení města. 
Bod se sleduje  Z. starosta 
Hlasování o usnesení  
Pro: 11 Proti: 0 Zdr. 0 
 
13. Majetkové narovnání – návrh na výkup pozemku pro ČOV, p. č. 903, k.ú. Prostřední Svince-
Holkov – viz příloha č. 13/08 
Mgr. Klíma -  pro přípravu čistírny odpadních vod (ČOV) na Holkově potřebuje město pozemek, který 
vlastní rodina Freudenschussových. Po projednání s majiteli jsou k řešení 2 varianty výkupu. Rada do-
poručuje vykoupit celý pozemek o výměře 631m² v ceně 45 Kč/m², což je výhodnější oproti variantě 
s částečným výkupem a nutností oddělovacího geometrického plánu. 
 
Usnesení č. 13/08 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p. č. 903, k.ú. Prostřední Svince-Holkov za cenu 
45,- Kč/m² od manželů Alberta a Michaely Freudenschussových. Ukládá radě připravit kupní 
smlouvu a zmocňuje starostu města smlouvu podepsat.  
Bod se nesleduje  Z. starosta 
Hlasování o usnesení  
Pro: 11 Proti: 0 Zdr. 0 
 
14. Majetkové narovnání – návrh p. Růženy Hrdé na odprodej pozemku p. č. 1835/10, k.ú. Velešín 
– viz  příloha č. 14/08 
Paní Růžena Hrdá podala návrh – žádost o doplacení nájmu za pozemky v komunikaci. Jednu část musí 
řešit se zemědělským družstvem, druhou část s městem. Rada projednala návrh a doporučila majetkové 
narovnání. Soudní znalec stanovil v podobné lokalitě i druhu pozemku cenu ve výši 21,40 Kč/m². Rada 
navrhuje předmětný pozemek o výměře 84m² vykoupit za těchto podmínek: město hradí náklady spojené 
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se smlouvou, další náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, příp. oddělovacího geometric-
kého plánu, a úhradou za vklad do katastru nemovitostí se obě strany budou podílet 50%. Bylo by vhod-
né postupovat obdobným způsobem i v dalších podobných případech (komunikace, kterou potřebuje a 
využívá město, ale pozemky jsou jiného vlastníka). 
Mgr. Klíma – paní Růžena Hrdá se obrátila na město se žádostí o vyřešení majetkových vztahů. Rada 
se zabývala její žádostí a doporučuje postup takový, aby řešil nejen její žádost, ale zároveň i případné 
další žádosti, a řešit to tak, abychom tyto pozemky postupně vykoupili, aby komunikace, které jsou nad 
pozemky, byly skutečně v majetku města. Jedná se o majetkové narovnání. Návrh byl takový, abychom 
toto řešili postupným výkupem pozemků. Navrhuji úhradu nákladů 50% žadatel, 50% město. 
Ing. Německá – navrhuji úhradu odhadce 100% na náklad paní Hrdé 
Hlasování o návrhu 
Pro: 1 Proti: 6 Zdr. 4 
Návrh nebyl přijat. 
Mgr. Klíma – kdo je pro návrh dělení za znalecký posudek 50% žadatelka, 50% město 
Hlasování o návrhu 
Pro: 7 Proti: 1 Zdr. 3 
Návrh nebyl přijat. 
Bartizal – já navrhuji za úhradu znaleckého posudku 40% město, 60% majitel 
Hlasování o návrhu 
Pro: 7 Proti: 3 Zdr. 1 
Návrh nebyl přijat. 
Bod se neschválil 
Usnesení č. 14/08 
Zastupitelstvo města schvaluje vypracovat seznam pozemků ve vlastnictví jiné osoby, které jsou 
součástí veřejné komunikace, ale využívá je město, stanovit pořadí důležitosti využití pozemků 
s cílem postupného majetkového narovnání. 
T. září 2011  Z. místostarosta 
Hlasování o usnesení  
Pro: 11 Proti: 0 Zdr. 0 
 
15. Žádost občanů o dopravní a bezpečnostní řešení situace u domu čp. 376, 377 v Sídlišti – viz 
příloha č. 15/08 
Růžička – předložená petice byla přehodnocena na podnět občanů řešit dopravní situaci v této lokalitě. 
Parkuje se zde na louce. K parkovišti, které se kreslí nekreslí, jen tolik, že s projektantem parkoviště 
bude ukončena smlouva, za 3 roky nedodal podklady. 
Mgr. Klíma – řešení parkování zde je, musíme najít nového projektanta. Zůstává to tedy bodem k jed-
nání na další zastupitelstvo, kdy se bude rozhodovat o financování. 
 
16. Žádost města o bezúplatné vynětí pozemku p.č. 1473/11, k.ú. Velešín ze zemědělského půdního 
fondu pro účely vybudování komunikace 
Mgr. Klíma – jedná se o část pozemku, který leží v k.ú. Velešín Nádraží (návaznost na místní komuni-
kaci – viz žádost p. Kreslina) a jedná se o bezúplatný převod. Bez souhlasu zastupitelstva nelze o převod 
požádat. 
Usnesení č. 16/08 
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatné vynětí pozemku p. č. 1473/11 k.ú. Ve-
lešín ze zemědělského půdního fondu pro účely vybudování komunikace. 
Bod se nesleduje  Z. místostarosta 
Hlasování o usnesení  
Pro: 11 Proti: 0 Zdr. 0 
 
17. Interpelace 
Ing. Prokeš – chtěl bych reagovat na nesouhlasný dopis vedení ZŠ na náš návrh vybudovat novou spor-
tovní halu na hřišti naší školy a zmínit, proč jsme uvažovali s halou. Byl to zámysl všech oddílů postavit 
halu pro všechny. Návrh byl u školy, to navrhl p. Růžička, uspořili bychom výdaje za sociální zázemí. 
Ředitelka školy bohužel reagovala negativně, že to z bezpečnostních důvodů nelze a navíc že škola má 
již připravený projekt na atletický ovál s doprovodnými plochami. Senátor Jirsa nám doporučil oslovit 
Ateliér 2010, který by poradil, kudy se ubírat. 
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Havlíček – jestli se nepletu, je to 2 nebo 3 roky, jsme tady měli firmu, která nám předložila strategický 
plán rozvoje. Navazuje se na to? 
Růžička – jedeme podle plánu, ale, alespoň z mého pohledu, strategický plán, který máme zpracovaný, 
neurčuje směr, kudy se ubírat, neurčuje priority, chybí myšlenka, je takový neslaný, nemastný. 
Havlíček – mně jde jen o to, jestli je ten plán vůbec k využití. 
Mgr. Klíma  – ano, strategický plán rozvoje je zpracován včetně stanovení priorit. 
Bartizal  – já jsem byl propagátorem strategického plánu, ale vadí mi, že plán zpracoval to naše, měli by 
říct, kterým směrem bychom měli jít, na co se zaměřit, zda stavět nebo ne. Nebyla to firma s vlastní vizí. 
Víte, že halu pořád kritizuji, ale je fakt, že by byla třeba. Chce to prostě novou halu, aby se pořád necpa-
lo do „ničeho“. 
Ing. Šípková – na naší škole (SOŠ) prostory jsou. 
Ing. Prokeš – ano, ale nevyhovuje rozvrh. 
Ing. Šípková – dohoda je možná. 
Tomášková – co bude, když se prodá „Společňák“? Nebude sál. Neuvažovali jste jako město o koupi? 
Mgr. Klíma  – v minulosti jsme byli osloveni panem Havlíčkem, ale zastupitelstvo koupi neschválilo. 
Mgr. Grillová  – minule jsme se bavili o tom, že vznikne parta, která bude řešit koupaliště. Chci se ze-
ptat, jestli už jste se sešli a něco řešili? 
Mgr. Klíma  – majitel firmy Berndorf je mimo republiku, jednání je avizováno na 19. nebo 20.7.2011 
Mgr. Grillová  – bio koupání by tady nešlo? 
Růžička – muselo by se to probrat s někým, kdo se v tom pohybuje. Je to přírodní koupání. Nedokážu si 
ale vybavit, jak by to mohlo být veliké, aby na to stačil přítok vody.  
Mgr. Klíma  – podávám informaci o předpokládaném termínu dalšího zasedání  zastupitelstva, které 
předpokládám svolat na 12.9.2011 od 18.00 hodin. 
 
 
 
 
Ve Velešíně 29.6.2011 
 
Zapsal: Radka Šímová                 Ověřil: František Ondrášek  
                              
 
                             Bořivoj Havlíček 
 
 
               starosta: Mgr. Josef Klíma 


