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Zápis č. 28  

z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 23.06.2014 
Přítomen: Jaroslav Bartizal, Josef Foitl, Mgr. Danuše Grillová, Ing. Vladimír Jantač, Mgr. Josef Klíma, 
Zuzana Levá,  Ing. Jana Německá, František Ondrášek,  Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička, Ing. Lenka Šípková, 
Jan Štindl, Ing. Petr Troják 
Omluven: Bořivoj Havlíček, Vladimír Mikeš 
Začátek: 18,00 hod 
Konec: 19,20 hod 
 
Program: 
1.     Zahájení 
2.     Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.     Schválení programu jednání 
4.     Námitky k zápisu z 27. jednání zastupitelstva města  
5.     Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady  
6.     Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva  
7.     Zápis ze schůze finančního výboru č. 3/2014 
8.     Zápis ze schůze kontrolního výboru č. 2/2014 
9.     Rozpočtová změna č. 2/2014  
10.   Závěrečný účet města za rok 2013 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 
11.   Účetní závěrka města za rok 2013  
12.   Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
13.   Majetkové narovnání – bezúplatný převod pozemků na Jč. kraj 
14.   Projekt „Modernizace učeben pro zkvalitnění výuky ZŠ Velešín“ 
15.   Majetkové narovnání – návrh ÚZSVM na odprodej pozemku p.č. 3003, k.ú. Velešín 
16.   Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2013 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 
17.   Interpelace + informace 
 
1. Zahájení 
Jednání zahájil a dále řídil starosta Mgr. Josef Klíma.  
 
2. Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Danuše Grillová, Ing. Petr Troják  
Zapisovatel: Radka Šímová  
 
3. Návrh programu jednání 
Mgr. Klíma  – celkově bylo navrženo 17 bodů. Doporučuji doplnit o dva další body – žádost o prodej části 
pozemku p.č. 418/14, k.ú. Velešín, a stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2014 – 2018. Má někdo 
připomínky nebo doplňky k programu? 
Růžička – mám jeden bod k doplnění – finanční dar společnosti E.ON městu na kulturně - historickou akci      
na Pořešíně. 
Mgr. Klíma  – doplňujeme tedy body č. 17 (žádost o prodej části pozemku p.č. 418/14), č. 18 (stanovení po-
čtu zastupitelů pro volební období 2014 - 2018), č. 19 (finanční dar společnosti E.ON městu), přičemž inter-
pelace + informace se přesouvají na bod č. 20. 
 
Hlasování o návrhu programu jednání 

Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
4. Námitky k zápisu z 27. VZZM 
Bez námitek. 
 
5. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady 
Mgr. Grillová  – jak je to se zanedbanými stavebními pozemky v ulici Školní? 
Růžička – proběhlo jednání s majiteli obou pozemků, písemně se zavázali, že při dokončování projektu za-
cloní pozemky dle projekčního návrhu.  
Ing. Troják  – rada č. 81 – výběrová řízení – revitalizace sportovního areálu ZŠ Velešín a II. etapa regenera-
ce panelového sídliště Nad Cihelnou. K té II. etapě - čekáme na dotaci? 
Mgr. Klíma  – dotaci jsme dostali. 
Ing. Troják  – to samé ve škole. Jak to pokračuje? 
Mgr. Klíma  – atletický ovál je vysoutěžený, čeká se na 15ti denní odvolací lhůtu, pak se podepíše smlouva. 
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Ing. Troják  – ještě tam visí IV. etapa  starého sídliště – tam jsme výběrové řízení zrušili… 
Mgr. Klíma  – ne, byla podána žádost o dotaci, ale nevyšlo to, byli jsme těsně pod čarou. 
Ing. Troják  – na starém sídlišti se počítá, že tam stromy zůstanou? 
Růžička – tam je výstavba parkoviště asi pro 47 aut, vrby jsou staré, musí pryč. Na podzim proběhne ná-
hradní výsadba Penny Marketu a od nich bychom měli dostat 28 vzrostlých sadových stromů, polovina půjde 
na sídliště a polovina na koupaliště. 
 
6. Kontrola usnesení  
 
12/08/14/24 - Částečná úhrada nákladů souvisejících s ochranou povrchové vody VD Římov  
Bod trvá Z. starosta, místostarosta       
 
9/26/27 - Majetkové narovnání – koupě pozemku – p. Duchoň – zastavovací studie 
Bod trvá    Z. rada 
 
14/26 - Majetkové narovnání (Velešín – sever – komunikace) 
Mgr. Klíma  – připomenu, že jde o pozemky v lokalitě nad Houžvákem, jedná se o dalším využití. 
Bod trvá   Z. místostarosta  
 
15/27 - Směna pozemků u zemědělského areálu Chodeč 
Mgr. Klíma  – připravuje se směna pozemků. 
Bod trvá   Z. starosta 
 
16/27 - Směna obecních pozemků s pozemky p. Rešetky 
Mgr. Klíma  – vypracovává se geometrický oddělovací plán, právník připraví smlouvu. 
Bod trvá   Z. starosta 
 
7. Zápis ze schůze finančního výboru č. 3/2014 – viz příloha č. 7/28  
Mgr. Klíma – v podkladových materiálech jste obdrželi celý zápis, doporučil bych uložit radě prověřit ne-
doplatky, a poté jednateli správy majetku uložit, aby zajistil úhradu dluhu. Finanční výbor projednal i návrh 
rozpočtové změny a doporučuje změnu schválit.  
 
Usnesení č. 7/28 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze schůze finančního výboru č. 3/2014 a ukládá radě města 
řešit dlužnou částku na nájmu v domě č.p. 131, náměstí J. V. Kamarýta, Velešín. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, rada, jednatel SMM 
 
Hlasování o usnesení  

Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
8. Zápis ze schůze kontrolního výboru č. 2/2014 – viz příloha č. 8/28  
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze schůze kontrolního výboru č. 2/2014. 
 
9. Rozpočtová změna č. 2/2014 – viz příloha č. 9/28  
Mgr. Klíma  – předkládáme rozpočtovou změnu č. 2/2014, podkladové materiály jste obdrželi, potřebujete 
něco vyjasnit, doplnit? Dotazy, vyjádření? Není tomu tak. 
 
Usnesení č. 9/28 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2014 v předloženém znění. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO 
 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
10. Závěrečný účet města za rok 2013 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 –    
viz příloha č. 10/28  
Mgr. Klíma  – v přezkumu byly shledány drobné závady, které vznikají běžným provozem, zejména 
z důvodu změny zákonů v průběhu roku. Přezkum hospodaření na to upozorní a my musíme udělat určitá 
opatření. Jsou dotazy, připomínky? 
Ing. Prokeš – zajímalo by mne, jak Hrady na Malši vykazují příspěvky. Zdá se mi, že na hrad do Velešína 
nejde nic. 
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Růžička – letos proběhne průzkum kaple a návrh na statické zajištění zdí. Nyní je to komplikováno, sdružení 
Hrady na Malši sehnalo dotaci na statické zajištění kaple, ale kraj změnil podmínky a příjemcem dotace musí 
být majitel pozemku, a to jsou Lesy ČR. Lesy si samy dělají výběrové řízení a to je nadlouho.  
Ing. Prokeš – všude se čte Pořešín, zase se tam bude stavět, investovat, tak by také neškodilo, 60 tis. Kč není 
malá částka, kdyby taky trošku bylo o Velešínu. 
Růžička - lesy to berou tak, že daly peníze na most, takže nyní do toho musíme zatlačit peníze ze sdružení. 
Dříve sdružení vyřídilo dotaci a hotovo, nyní je to takto komplikováno. 
Bartizal  – teď je to stále častější, chtějí, aby dotace šla majiteli, Hrady na Malši se nyní snaží získat alespoň 
část majetku na dalších hradech. 
Ing. Německá – chtělo by to, aby se něco dalo také na Velešínský hrad, a tím je také postrčit, pokud by se 
do Velešína neinvestovalo, tak sdružení nedáme nic, nebo méně.  
Růžička – jak říkám, není to chyba sdružení. 
Ing. Prokeš – že  je to na Pořešín, chápu, je to velký hrad, zachovalejší, ale je škoda, že náš hrad …. 
Mgr. Klíma  – připomínky bereme jako námět pro pana Kocandu. 
 
Usnesení č. 10/28 
Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet za rok 2013 včetně 
Zprávy o přezkumu hospodaření města za rok 2013, a to bez výhrad. K odstranění zjištěných chyb, 
uvedených ve zprávě (str. 10 Zprávy), zastupitelstvo města ukládá ekonomickému odboru MěÚ dů-
sledně sledovat změny v účetnictví a bezprostředně je aplikovat v praxi.  
T: ihned a průběžně    
Bod se nesleduje   Z. ved. EO MěÚ 
 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
11. Účetní závěrka města za rok 2013  
Mgr. Klíma  – zákon ukládá schvalovat i účetní závěrku. Má někdo k předloženému dokumentu připomín-
ky? Konstatuji, že tomu tak není. 
 
Usnesení č. 11/28 
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2013 včetně výsledku hospoda-
ření města za účetní období 2013.  
Bod se nesleduje   Z. ved. EO MěÚ 
 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
12. Rozhodnutí ÚOHS – viz příloha č. 12/28 
Mgr. Klíma  – úřad na ochranu hospodářské soutěže dal městu pokutu ve výši 250.000,- Kč za tzv. neusku-
tečněné výběrové řízení na projekt, který byl schválen před dvěma lety. V podkladech, které jste obdrželi, 
jsme předložili nejen celý regres, ale zároveň i postavení se k tomuto problému firmy, která je v pozadí, spo-
lečnosti Tangenta, která darovala městu polovinu dlužné částky – 125.000,- Kč - s tím, že i jejich právníci 
doporučují, abychom podali správní žalobu. Takovýto postup doporučuje i náš právník a zároveň se k tomu 
připojila i rada. Pro nás to nepředstavuje žádné riziko, pouze správní poplatek ve výši 3000,- Kč, a i kdyby-
chom prohráli, další náklady se neplatí. 
Ing. Troják  – já si myslím, že jsme si mohli vysoutěžit lepší podmínky, tam byl problém na samém začátku, 
kdy jsme měli smlouvu z naší strany naprosto k ničemu. Největší poučení pro nás by mělo být, že příště by-
chom si měli nechat připravovat smlouvy takové, abychom od nich mohli odstoupit. S prvním investorem 
jsme nemohli vůbec hnout. Situace se za ty roky změnila a určitě bychom vysoutěžili lepší podmínky. 
Bartizal – táhne se to plno let, situace se mění. 
Růžička – vše, co se táhne přes pět let, je problém. V další fázi toho jednání bych řekl, že město tam bylo 
zúčastněno pouze tak, že poskytlo kancelář, to byla obchodní transakce firem, a dostali jsme pokutu my. Ony 
si to předprodaly. Za to ale nemůže město. Chtěli jsme lidem poskytnout možnost výstavby a proto jsme nic 
nechtěli brzdit. 
Ing. Troják  – město selhalo na samém začátku, nemělo takto nevýhodnou smlouvu podepsat. 
Růžička – většinou smlouvu připravují právníci, a když to dva odsouhlasí…. 
Mgr. Klíma  – každá zlá věc je pro něco dobrá. Pro nás je to poučení, že skutečně na ty prvotní smlouvy si 
musíme dávat větší pozor, i když smlouvy a podklady připravují právníci. Vše však vznikalo  v určité histo-
rické době, v dané ekonomické situaci, za konkrétních podmínek apod., a tohle, co jsme udělali,  bylo nejlep-
ším řešením ze všech možných. Je to poučení do budoucna. Teď ale řešíme, zda podat správní žalobu či ni-
koliv. 
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Usnesení č. 12/28 
Zastupitelstvo města se seznámilo s rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS) pod č.j.  ÚOHS-R48/2013/VZ-9278/2014/310/Mše//IPs, nesouhlasí s ním a rozhodlo o podání 
správní žaloby – žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Zastupitelstvo města pověřuje radu města 
realizací tohoto usnesení.  
Bod se nesleduje   Z. starosta, rada 
 
Hlasování o usnesení 

Pro: 12 Proti: 0 Zdr.: 1 (Ing. Troják) 
 
 
13. Majetkové narovnání – bezúplatný převod pozemků na Jč. kraj – viz příloha č. 13/28 
Mgr. Klíma  – jedná se o most, který se opravoval v roce 2009. Tehdy byla podepsána smlouva o smlouvě 
budoucí a kraj nyní narovnává stav – těleso mostu, tam, kde jsou pozemky, převedeme na Jihočeský kraj. 
Ten ho i spravuje. Jihočeský kraj projednal na svém jednání zastupitelstva návrhy smluv, které máte 
v příloze. Rada doporučuje tuto smlouvu schválit. 
 
Usnesení č. 13/28 
Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu na převod nemovitých věcí pozemkových parcel KN 
č. 314/4, 314/5 (obě oddělené na základě geometrického plánu z pozemkové parcely KN č. 314/1), a po-
zemkovou parcelu KN č. 373/2 (oddělena na základě geometrického plánu z pozemkové parcely KN č. 
373), všechny v k.ú. Velešín, mezi Městem Velešín (jako dárce) a Jihočeským krajem (jako obdarova-
ným). Výše uvedené pozemky, které jsou předmětem daru, jsou zastavěny stavbou silnice III/15610 
včetně mostu ev. č. 15610 – 01 ve vlastnictví Jihočeského kraje. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO 
 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
 
14. Projekt „Modernizace učeben pro zkvalitnění výuky ZŠ Velešín“ – viz příloha č. 14/28 
Mgr. Klíma  – v příloze jste obdrželi návrh projektu, který předpokládá zkvalitnění výuky, vylepšení prostor 
šesti učeben (tři odborné učebny a tři třídy). Je zde prostor pro dotaci ve výši 85%, spoluúčast města je 15%, 
projekt by stál celkově 2 mil. Kč. Budete chtít doplnit informace? Paní ředitelka, paní Hrdá? 
Hrdá  – do původního rozpočtu jsme dali jenom tři kmenové třídy, tím nám to vyšlo na 1,5 mil. Kč. Teď zá-
leží na vás, jestli můžeme přidat další kmenové třídy, protože bychom ještě další dvě potřebovali. 
Mgr. Klíma  – jednáme o konečné výši 2 mil. Kč, ne o počtu tříd. 
Hrdá – teď momentálně jsme na 1,5 mil. Kč. 
Mgr. Klíma  – prostředky na to máme, tak je třeba je využít. Mluvíme stále o limitu 2 mil. Kč. 
Hrdá  – takže můžeme navýšit  o další kmenové třídy? 
Mgr. Klíma  – ano. Prosím zastupitele o názory. 
Ondrášek – jak jste daleko s příslibem dotací? 
Mgr. Dvořáková – jsme ve fázi žádosti, realizace by byla až příští rok. 
Bartizal – chtěli bychom vidět konkrétní rozpočet. 
Hrdá  – zařídíme, aby došel rozpočet do příštího jednání rady města. 
 
Usnesení č. 14/28 
Zastupitelstvo města schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt „Modernizace učeben pro zkva-
litn ění výuky ZŠ Velešín“ do Regionálního operačního programu Jihozápad, oblasti podpory 2.4 Roz-
voj infrastruktury základního, st ředního a vyššího odborného školství. Město Velešín souhlasí 
s realizací projektu, jeho předfinancováním a spolufinancováním v případě schválení  dotace. V rámci 
rozpočtu města Velešín je zajištěno financování tohoto projektu do výše 2 mil. Kč. 
Bod se nesleduje   Z. starosta, ved. EO 
 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 0 
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15. Majetkové narovnání – návrh ÚZSVM na odprodej pozemku p.č. 3003, k.ú. Velešín 
Mgr. Klíma  – vracíme se k již dávno schválené žádosti o převod pozemku p.č. 3003, k.ú. Velešín, který se 
nachází v bývalém areálu zemědělského družstva, kdy jsme požadovali bezúplatné převedení této komunika-
ce. Protože Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zjistil, že na této ploše stojí stavba - přístře-
šek, nemohou tuto komunikaci se stavbou bezplatně převést . Navrhují za odhadní cenu ve výši 8.100,- Kč.  
 
Usnesení č. 15/28 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 3003, k.ú. Velešín, za cenu 8.100,- Kč od ČR, za-
stoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Bod se nesleduje   Z. starosta 
 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
16. Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2013 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2013  - viz příloha č. 16/28 
Mgr. Klíma  – zprávy byly zveřejněny na úředních deskách a schválila je valná hromada svazku. 
 
Zastupitelstvo města bere Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2013 a Zprávu o výsledku přezkoumání hos-
podaření za rok 2013 na vědomí.  
 
17. Žádost o prodej části pozemku p.č. 418/14 
Mgr. Klíma  – obdrželi jsme dvě žádosti o prodej části pozemku p.č. 418/14, k.ú. Velešín, který by rádi  ža-
datelé využili na stavbu garáže. Jedná se o pozemek v těsné blízkosti garáží U Hřiště, směrem k učilišti - po-
zemek je volný, je k dispozici. Zastupitelstvo musí, pokud odsouhlasí záměr prodeje, zveřejnit tento záměr   
a potom bychom stanovili podmínky. Finančním výborem navrhovaná cena pro prodej pozemku je 500,- 
Kč/m². Jsou tady dva zájemci, rozhodování bude na příštím zastupitelstvu. Připomínám, postup je takový, že 
pokud předloží žadatel žádost o pozemek, hradí veškeré náklady. Náš právník připraví smlouvu, náklady     
za smlouvu hradí město. 
Mgr. Grillová  – to je jeden pozemek na jednu garáž? 
Mgr. Klíma  – ne, mohou tam být dvě garáže. 
 
Usnesení č. 17/28 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 418/14, k.ú. Velešín. 
Bod se sleduje   Z. starosta 
 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
18. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2014 - 2018 
Mgr. Klíma – zákonem je stanoveno, že 85 dní před konáním voleb, které se uskuteční v letošním roce         
10. a 11. října, musíme stanovit počet zastupitelů, kteří budou zastupovat město v následujícím volebním 
období. Vzhledem ke zkušenostem doporučujeme nechat stanovený počet 15, s tím, že je to minimální počet 
pro to, aby bylo možné zvolit radu města. Takže doporučení je nechat tento stav, 15 členů zastupitelstva,       
i do  dalšího volebního období. Prosím diskuze, připomínky, návrhy. Nejsou. 
 
Usnesení č. 18/28 
Zastupitelstvo města určuje počet zastupitelů pro volební období 2014 – 2018 dle zákona                       
č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v počtu 15 členů. 
Bod se nesleduje   Z. starosta 
 
Hlasování o usnesení  

Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
19. Finanční dar společnosti E.ON městu – kulturně – historická akce na Pořešíně 
Růžička – E.ON zasponzoruje prostřednictvím členů Hrady na Malši (města, obce) kulturně-historickou akci 
pro děti na hradě Pořešín. Obce dostanou darem finanční částku a následně ji převedou na sdružení Hrady    
na Malši s podmínkou použití na tuto akci.  
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Usnesení č. 19/28 
Zastupitelstvo města přijímá dar od společnosti E.ON ve výši 40.000,- Kč, který je vázaný na kulturně-
historickou akci pořádanou sdružením Hrady na Malši, a ukládá připravit rozpo čtovou změnu            
č. 3/2014. 
Bod se sleduje   Z. starosta, ved. EO 
 
Hlasování o usnesení  

Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 0 
 
 
20. Informace, interpelace 
Růžička – před minulými volbami jsme řešili, kolik prostoru se dá zúčastněným ve zpravodaji. 
Mgr. Klíma  – dáme každému jednu stranu A4.  
Štindl – chtěl bych popsat situaci na Sídlišti, na dvou svazích u domu č.p. 380 a 382, kde byl chemicky od-
straněn porost a následně tam byla navezena kůra, není tam geotextilie, jsou tam nasázeny keříky, dochází 
k sesypávání kůry do stružek, co tvoří kanalizaci, a předpokládám, že může nastat větší eroze, není tam trá-
va, žádný porost, hrozí ucpávání odvodňovacích kanálků, nikdo se o to nestará. Myslím si, že ta údržba bude 
náročnější než sečení trávy. Dále mezi silnicí E55 a barákama Sídliště, tam je geotextilie, tráva je větší než 
keříky, nikdo to neošetřil, nic se s tím neděje. Je otázka, jestli ty keře vyrostou. Ptám se, existuje nějaký pro-
jekt na Sídliště? Navrhuji situaci projednat v radě města s odborníkem, který  k tomu může něco říct, jestli je 
to takto dobře a jestli v tom takto pokračovat. 
Růžička – geotextilie se na svah nedává, revitalizace Sídliště běží dle projektu. Když se udělá nějaká beto-
nová plocha, musíme zároveň zainvestovat nějakou plochu parkové zeleně. Myslím, že je projednáno s Tan-
gentou, že připraví návrh údržby zeleně. Nabízel jsem i místním lidem dohodu o provedení práce. 
Mgr. Klíma  – s firmami, které revitalizaci dělaly, jsem projednával možnost nápravy situace. V rámci pro-
jektu revitalizace Sídliště je na to záruka a musí to dělat ta firma, která to dělala. Požaduji, aby Tangenta 
smluvně zajistila údržbu zeleně. Co se týká nově vysazované zeleně, kterou zadáváme my jako město, tam 
budeme muset také lpět na smlouvě na údržbu. Pozáruční úpravy bude řešit rada smluvně. 
Mgr. Grillová  – k té zeleni, je fakt, že je to hodně o lidech, o tom, jak se o své okolí starají. Jsou paneláky, 
kde není žádná parková úprava od města, a přitom tam mají vysázené kytky, keře a mají to opečované. 
Štindl – ještě bych k tomu řekl, když si zeleň udržují lidé z baráku, je pak zase problém, když kolem sečou 
trávu, posečou a pak musí dosíkat. Má to dvě stránky. Jedna stránka je pěkně vysečený  trávník, druhá jestli 
jsou tam růže, něco v květináči, je to zase náročnější na sečení. Musíme vždycky udělat nějaký kompromis. 
Ing. Troják – jak pokračuje ZTV Na Vrších? 
Růžička – už konečně skončil E.ON, ten to hodně brzdil. 
Ing. Troják  – viděl jsem, že je tam vyasfaltovaný výjezd. 
Růžička – to je první asfalt, teď se ukládají a zalepují kanály, pak přijedou udělat čistý asfalt. Začátkem čer-
vence zahajujeme asfaltování na celých Vrších. 
Ing. Troják – a plánované ukončení parcel? Kdy se začne prodávat? 
Růžička -  teď se dodláždí chodníky, udělají se asfalty, voda je, plyn je, elektrika je… 
Mgr. Klíma  – podle údajů pana Kubáně chtějí předat městu základní technickou vybavenost tak, aby i par-
cely byly upravené, takže červenec, srpen. Další? 
Ing. Šípková – neuvažuje se o informačních stránkách o provozu koupaliště? Provozní doba koupaliště je, 
ale ne vždy je otevřené. Nešlo by to nějakou kamerou nebo informací na stránkách města? 
Růžička – připraveno to je, je tam internet, teď jde o to, kam dát odkaz, jestli na stránky města, a je třeba, 
aby tam provozovatel vkládal aktuální údaje. 
Mgr. Grillová – proč zavřou? Jaký je důvod? 
Ing. Šípková – těžko říct, šla jsem tam, bylo 23 stupňů, sluníčko prosvítalo a bazén byl zavřený. Začíná se     
a těžko se lidi naučí, když přijdou a narazí na zavřená vrata. Pak ještě jednu věc, nevím, jestli se s tím dá ne-
bo nedá něco dělat, ale ty vnitřní sprchové kouty mi přijdou nepraktické. 
Růžička – jsou podle nějakého standardu, je to montovaná  stavba. 
Mgr. Grillová – na ploše, kde leží lidi, nejsou odpadkové koše. 
Růžička – jsou u nástupních míst, ale nějaký koš se tam ještě může dát – s víkem, aby do něj nepršelo a ne-
létaly z něj papíry. 
Mgr. Grillová – a ještě, jestli by vstupné, když se přijde ve čtyři, mohlo být nižší. 
Bartizal – to už je, platí se 30,- Kč od 17 hodin. 
Ing. Šípková – nebylo by možné mít přednabitou kartu, z které by to odpočítávalo hodiny? 
Bartizal  – určitě to jde, ale berte to, že teď je to první sezona a čeká se, jaká bude poptávka. 
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Ing. Troják – když je to první sezona, měly by se vyhradit ještě nějaké peníze na marketing, než bude sezo-
na kulminovat. 
Růžička – proběhlo to tiskem a už je i objednaný městský informační systém. 
Ing. Troják – může to být i formou pronajmutí billboardu. 
Ondrášek – v deníku byl seznam koupališť a my jsme byli na prvním místě.  
Bartizal – musíme se domluvit, z čeho a kolik peněz. Jaký to bude mít dopad? 
Ing. Troják – já jsem pro billboard. 
Bartizal  – bylo by vhodné dát to na vstupní cedule do Velešína (vítá vás město Velešín). 
Mgr. Klíma  – přeji vám pěkné dovolené, pěkné prázdniny. Možná se budeme muset sejít o prázdninách 
kvůli volbám, jinak další zastupitelstvo bude v září. 
 
 
Ve Velešíně 24.06.2014 
 
 
 
Zapsal: Radka Šímová                 Ověřil: Mgr. Danuše Grillová 
                              
 
                             Ing. Petr Troják 
                                                                                    
 
                                                                                        Starosta města: Mgr. Josef Klíma 


