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Zápis č. 4  

z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 23.2.2015 
Přítomen: Jaroslav Bartizal, Marie Bůžková, Mgr. Hana Císařová, Tomáš Čulík, Bořivoj Havlíček,          
Karel Klein, Pavel Kohoutek, Ing. Jana Německá,  Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička,  Ing. Milan Šimánek,  
Ing. Lenka Šípková, Jan Štindl 
Omluven: Mgr. Josef Klíma, Ing. Petr Troják 
Začátek: 18,00 hod 
Konec: 19,10 hod 
 
Program 
1.     Zahájení  
2.     Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.     Schválení programu jednání 
4.     Námitky k zápisu z 3. VZZM  
5.     Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady  
6.     Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva  
7.     Zápis z jednání finančního výboru č. 1/2015 
8.     Rozpočet města na rok 2015  
9.   Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému  shromažďování, sběru, přepravy,   třídění,   
využívání  a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města a o systému nakládání se sta-
vebním odpadem 
10.   Zápis z jednání kontrolního výboru č. 1/2015 
11.   Zpráva o „Vyhodnocení  bezpečnostní situace na teritoriu města Velešín za období roku 2014“ 
12.   Interpelace + informace 
 
1. Zahájení 
Jednání zahájil a dále řídil místostarosta Jiří Růžička.  
 
2. Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele 
Ověřovatelé zápisu: Bořivoj Havlí ček, Karel Klein 
Zapisovatelka: Radka Šímová  
 
3. Návrh programu jednání 
Růžička – má někdo doplnění k programu? Nikdo, nechávám hlasovat o návrhu programu jednání.  
 
Hlasování o návrhu programu jednání 

Pro: 13 (Bartizal, Bůžková,    
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Kohoutek,       Německá, 
Prokeš, Růžička, Šimánek,   
Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Návrh programu jednání byl schválen 
 
4. Námitky k zápisu z 3. VZZM 
Bez námitek. 
 
5. Připomínky a dotazy k zápisům ze schůzí rady 
Ing. Německá – rada č. 6, bod 22 – přidělení místa v kolumbáriu. Rada posoudila žádost pana J. Ch.              
z Netřebic a nesouhlasí s přidělením místa v kolumbáriu ve Velešíně. Zemřelá ani žadatel neměla – nemá 
trvalé bydliště ve Velešíně. Nevím, jestli je toto dobrý přístup, vím, že máme míst málo, ale ochuzujeme se   
o vztah k ostatním vsím. 
Růžička – je nepříjemné to někomu říct, ale radili jsme se o tom, vše se plní, je problém najít na hřbitově 
místo a v kolumbáriu je pár volných míst. Raději jsme to posunuli tímto směrem – podmínka trvalého bydliš-
tě. 
Ing. Německá – myslím si, že bychom měli uvažovat jiným směrem, spíše, jak ta místa získat. 
Růžička – uvažuje se o tom, bude se muset počítat s vybudováním dalšího kolumbária. 
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Ing. Německá – já tomu rozumím, neříkám to proto, že by se teď mělo rozhodnout jinak, ale jen proto, že ti 
lidé z těch vsí sem jezdí, přitáhneme sem ty lidi i tím, že sem budou jezdit na hřbitov. 
Růžička – vycházíme z toho, že raději odmítneme člověka odjinud, než místního. 
Bartizal – zítra přijde druhý, když se to zaplní, z Velešína, a co… 
Ing. Německá – právě, že bychom měli uvažovat o nějakém tom místě. 
Růžička – uvažujeme. 
Bartizal – postavilo se druhé kolumbárium, stálo 150 tis. Kč, je tam 15 míst, jedná se o nenávratnou investi-
ci. Zaplatilo se to z peněz našich poplatníků. Teď je tedy na váze, kdo v tom kolumbáriu bude.  
Ing. Německá – když ti lidé nepůjdou sem, půjdou do Kaplice. Prostě se odkloní. 
Růžička – je to věc většinového názoru. Pokud se řekne, dobře, příští rok dáme např. 300 tis. Kč, protože už 
nebude kolumbárium na rovině, dalo by se udělat dalších 15 míst plus schodiště k tomu. 
Bartizal – toto je nejcitlivější, protože jsou pár kilometrů od nás. Byla by věc k jednání, jestli by okolní obce 
přispěly na stavbu. Je to moc citlivé a těžko se určuje hrana. 
Růžička – každý rok se do hřbitova investuje poměrně slušná částka, není problém kolumbárium zařadit     
do příštího rozpočtu, ale musí se počítat s částkou minimálně 300 tis. Kč, je jen na nás, co uděláme. 
Ing. Německá – berte to jako připomínku k zamyšlení. 
Bartizal – je to pro všechny, aby se nad tím zamysleli, protože je to opravdu citlivé.   
Růžička – ještě bych vám chtěl předložit usnesení č. 123/07, rada č. 7 – jedná se o průtokovou dotaci. 
Rada bere na vědomí Avízo o bankovním převodu, kterým na základě podmínek smlouvy 
SON/OEZI/646/2013 o realizaci grantového projektu OP VK („Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů 
s důrazem na terénní výuku“) budou zaslány finanční prostředky na ZŠ Velešín na základě 3. Žádosti o plat-
bu  formou transferu v celkové výši 546 613,40 Kč dle přílohy a schvaluje rozpočtové opatření.  
My, jako zastupitelé, bychom měli vzít na vědomí, že jsme s tímto byli seznámeni. 
Ing. Hanzalíková – jedná se o tzv. průtokovou dotaci, která jde od Jihočeského kraje přes zřizovatele pří-
spěvkové organizaci. Zřizovatel musí neprodleně dotaci poslat příspěvkové organizaci. A protože se zvýší 
příjmy a výdaje zřizovatele a nemůže se čekat, až bude zastupitelstvo, má rada pravomoc tyto dotace schva-
lovat, i když je to přes 100 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 5/04 
Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení rady města č. 123/07 ze dne 02.02.2015. 
Bod se nesleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Bůžková,    
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Kohoutek,       Německá, 
Prokeš, Růžička, Šimánek,   
Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
6. Kontrola usnesení  
12/08/14/24/29 - Částečná úhrada nákladů souvisejících s ochranou povrchové vody VD Římov  
Růžička – projednává se s povodím Vltavy. 
Bod trvá  Z. starosta, místostarosta 
 
14/26 - Majetkové narovnání (Velešín – sever – komunikace) 
Bod trvá   Z. místostarosta  
 
15/27 - Směna pozemků u zemědělského areálu Chodeč 
Růžička – je zpracována projektová dokumentace na komunikaci, běží řízení na stavebním úřadu, čeká se  
na vydání stavebního povolení. 
Bod trvá   Z. starosta 
 
12/29/2-4 - Žádost manželů Turkových o koupi části pozemku p.č. 1854/5, k.ú. Velešín – viz příloha                
č. 12/29/02-04 
Růžička – smlouvu jsme tady již jednou měli, Turkovi si rozmysleli cenu, nyní to vzali zpátky a s návrhem 
smlouvy včetně ceny a úhrady nákladů souhlasí.  
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Usnesení č. 12/29/02-04 
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Velešín a manželi Turkovými, 
kterou město prodává pozemek p.č. 1854/11, k.ú. Velešín, o výměře 29 m² za cenu 8.700 Kč manželům 
Turkovým, Velešín a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. 
Bod se vypouští   Z. starosta 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Bůžková,    
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Kohoutek,       Německá, 
Prokeš, Růžička, Šimánek,   
Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
 
10/2 – Besedy s vedoucími organizací zřizovaných městem a ředitelkou Charity Kaplice a občany 
Růžička - další beseda zastupitelů s občany, kterou máme připravenou, se uskuteční 9. března 2015               
od  18.00 hodin v kině. Dáme pozvánku do zpravodaje a na webové stránky města. Šiřte to i mezi známými. 
Tentokrát přizveme k projednávání problematiky ředitelky KIC a Charity Kaplice. 
Bod trvá   Z. starosta, rada 
 
 
14/3 - Žádost manželů Pechočových o koupi pozemku p.č. 1854/12, k.ú Velešín – viz příloha č. 14/03/04 
Růžička – dalším bodem je žádost manželů Pechočových o koupi pozemku p.č. 1854/12, k.ú. Velešín, 
smlouvu máte v příloze.  
 
Usnesení č. 14/03/04 
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Velešín  a manželi Pechočo-
vými, kterou město prodává pozemek p.č. 1854/12, k.ú. Velešín, ostatní plocha, o výměře 8 m² za cenu 
2.400 Kč manželům Pechočovým, Velešín a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. 
Bod se vypouští   Z. starosta 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Bůžková,    
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Kohoutek,       Německá, 
Prokeš, Růžička, Šimánek,   
Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
7. Zápis z jednání finančního výboru č. 1/2015 – viz příloha č. 7/04  
Ing. Prokeš – finanční výbor navrhuje cenu na odkup pozemku pod sběrným dvorem 300,- Kč/m². 
Ing. Německá – to je doporučení pro zastupitelstvo. 
Ing. Prokeš – shodli jste se jednomyslně? 
Ing. Německá – můžu říci, že ano. Stejně bude záležet na tom, co řekne ZD Netřebice.  
Růžička – letos se to řešit nebude, odkup není v rozpočtu. Takže je čas na vyjednávání. Nechtěli jsme jed-
nat, dokud nebude nějaké  doporučení. Je to víc, než jsme si mysleli, ale je to k jednání. Dnes bych vzal zápis        
na vědomí, je třeba to promyslet a na příštím zastupitelstvu svolat jednání se ZD Netřebice. 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z  jednání finančního výboru č. 1/2015. 
 
8. Rozpočet města na rok 2015 – viz příloha č. 8/04  
Růžička – spolu s Ing. Hanzalíkovou jsme narazili na novelu zákona o rozpočtových pravidlech, takže dopo-
ručuji z návrhu usnesení, který jste obdrželi, vypustit bod h) a upravit bod g), kde zastupitelstvo ukládá radě 
ponechat rezervu…. Po novele zákona o rozpočtech bude zřejmě poskytování dotací vázáno veřejnoprávními 
smlouvami – již  od 1,- Kč. Zákon vyšel 5.2.2015. Zatím k tomu není metodika ani prováděcí předpis. 
Schválíme standardní rozpočet, ale nemůžeme dnes předjímat, že rozdělovat bude rada. Jestliže budou veřej-
noprávní smlouvy, bude to pravděpodobně dělat zastupitelstvo. Vypustil bych tedy věci, které se týkají rady, 
aby tam nebylo slovo „rada“. 
Štindl – doporučil bych, jestli je to možné, navržené usnesení schválit, a pak revokovat.  
Ing. Prokeš – já jsem také pro, když o tom nic nevíme. 
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Růžička – nejde o nic jiného, než že vypustíme, že zastupitelstvo ukládá radě…nechtěl bych něco revoko-
vat, protože jsou tady zase body, které se uvádí  kvůli dotacím. 
Havlíček (k Růžičkovi) – a jak bys to tedy formuloval? 
Růžička – upravil bych bod g) – místo „ukládá radě ponechat rezervu“ by bylo „ponechává rezervu“ a vy-
pustil bych bod h), protože pravděpodobně bude vše jinak. Rada nemusí schvalovat veřejnoprávní smlouvy.  
Ing. Prokeš – jedná se jenom o tu rezervu. 
Růžička – ano. Na příštím zastupitelstvu se musí předložit metodika a vrátíme se k tomu. 
Ing. Šípková – mně se nechce ten bod h) úplně vypouštět… 
Růžička – můžeme ho vrátit, až budeme vědět více. Dle mého názoru zde ale nemůžeme mít, že částka bude  
využita na údržbu a opravy majetku sdružení a spolků.. 
Ing. Prokeš – nic proti ničemu. Dnes schválíme 1 100 000,- Kč a pak buď zastupitelstvo nebo rada bude 
rozhodovat, jestli se dá 100 nebo 150 tis. Kč tam nebo tam. Neřešil bych to a vypustil bych to. 
Růžička – přečtu upravený návrh na usnesení. Souhlasíte s tím takto? 
Bůžková – ještě mám dotaz k tomu přehledu, co jsme dostali. Laik nepozná, kde se vezmou finanční pro-
středky z minulých let na úhradu toho schodku.  
Ing. Hanzalíková – jsou to prostředky ušetřené z minulých let. 
Bůžková – já vím, ale je to ve fondech, nebo kde ty peníze jsou? 
Ing. Hanzalíková – jsou na běžném účtu. 
Bůžková – takže nejsou udělané nějaké fondy. Na účtu jsou peníze, které se mohou použít i na něco jiného. 
Ing. Hanzalíková – na tom běžném účtu jsou peníze, které se mohou použít jedině ke krytí výdajů, které 
nejsou pokryty příjmy. 
Bůžková – děkuji. 
 
Usnesení č. 8/04 
Zastupitelstvo města: 
a) schvaluje rozpočet města na rok 2015 jako schodkový, a to v příjmové části ve výši 58.476.000 Kč     
a ve výdajové části ve výši 75.967.000 Kč. Schodek ve výši 10.240.000 Kč a splátky půjček ve výši 
7.251.000 Kč budou kryty finančními prostředky z minulých let, 
b) schvaluje tvorbu a použití finančních fondů, 
c) schvaluje příspěvky příspěvkovým organizacím (ZŠ, MŠ, KIC), členské příspěvky organizacím, kde 
město je členem (SMO, SMO Pomalší, Nadace Jihočeské cyklostezky) a dotace fyzickým a právnickým 
osobám, spolkům a sdružením, 
d) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekty: přístavba hasičské zbrojnice, osvětlení přechodu    
pro chodce („Oranžový přechod“), Snížení energetické náročnosti budovy Strahovská 256, Velešín, 
v rámci činnosti SMO Pomalší Projektová příprava cyklotras a související infrastruktury území SMO 
Pomalší a schvaluje kofinancování za využití vlastních zdrojů města a vnějších zdrojů, 
e) schvaluje kofinancování projektů za využití vlastních zdrojů města a vnějších zdrojů pro projekty: 
regenerace sídlišť – Nad Cihelnou -  Na Vrších (III. etapa), regenerace sídlišť – Sídliště (IV. etapa), 
f) ukládá finančnímu výboru předkládat čtvrtletn ě přehled plnění rozpočtu za garance vedoucí eko-
nomického odboru MěÚ Velešín, 
g) ponechává  rezervu (§ 3429) 100 tis. Kč v příspěvcích sdružením a spolkům pro další žádosti o gran-
ty a dotace. 
Bod se nesleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Bůžková,    
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Kohoutek,       Německá, 
Prokeš, Růžička, Šimánek,   
Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města a o systému nakládání se 
stavebním odpadem – viz příloha č. 9/04 
Růžička – vyhláška byla zaslána na odbor dozoru, je zkontrolována. 
Ing. Německá – v článku 4 jsou místa určená pro odkládání odpadu. Nádoby na baterie a drobná elektrozaří-
zení označené červenou barvou a nápisem ASEKOL jsou kde? 
Růžička – jsou na radnici, v kině a na sběrném dvoru. 
Ing. Německá – dobře. A na kovy nebude nic? 
Růžička – kovy se odevzdávají na sběrný dvůr. Pro obce, které nemají sběrný dvůr, dodávají kontejnery. 
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Usnesení č. 9/04 
Zastupitelstvo města schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na území města a o systému nakládání se stavebním odpadem. 
Bod se nesleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Bůžková,    
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Kohoutek,       Německá, 
Prokeš, Růžička, Šimánek,   
Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
10. Zápis z jednání kontrolního výboru č. 1/2015 – viz příloha č. 10/04 
Růžička – má někdo připomínku, dotaz? Nikdo. 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z  jednání kontrolního výboru č. 1/2015. 
 
 
11. Zpráva o „Vyhodnocení bezpečnostní situace na teritoriu města Velešín za období roku 2014“ – viz 
příloha č. 11/04 
Růžička – obdrželi jste zprávu Policie ČR o Vyhodnocení bezpečnostní situace na teritoriu města Velešín    
za období roku 2014. Bezpečnostní situace je zde hodnocena jako dobrá téměř po všech liniích. 
 
Usnesení č. 11/04 
Zastupitelstvo města bere zprávu o „Vyhodnocení bezpečnostní situace na teritoriu města Velešín       
za období roku 2014“ na vědomí.  
Bod se nesleduje   Z. starosta 
Hlasování o usnesení 

Pro: 13 (Bartizal, Bůžková,    
Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klein, Kohoutek,       Německá, 
Prokeš, Růžička, Šimánek,   
Šípková, Štindl) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
  
12. Interpelace + informace 
Ing. Prokeš – sportovní komise dostala úkol od rady, co se týká dětských hřišť. To zmonitorujeme. Uděláme 
plán, návrh, ale myslím si, že bychom měli také uvažovat, jestli nerozšířit řady MP a tlačit na to, aby byly 
tyto objekty hlídány. Je to návrh do budoucna. Majetku města bude přibývat a myslím si, že by se měl ade-
kvátně chránit. 
Růžička – bereme to jako připomínku. 
Mgr. Císařová – podle mého názoru je určitě lepší a snazší prevence, než potom řešit např. případ zničené-
ho hřiště. Vím, že je to další výdaj města, ale ta prevence by určitě být měla. Nejde jen o hřiště, ale i o další 
majetek a bezpečnost obyvatel.  
Bartizal  – jde o efektivitu, pokud chcete hřiště zabezpečit, tak aby tam stál správce. 
Růžička – ještě k té metodě. My jsme to takto dělali, když jsme začínali s dětskými hřišti. Nejefektivnější 
bylo, že z nejbližšího baráku byl domluvený správce. Když se něco dělo, zavolal. 
Ing. Prokeš – rozumím tomu, jde o to, že ten správce sám nemůže zasáhnout. Jde o to naplánovat i ty služby 
MP, aby zasahovali ve dvou.  
Bartizal  – mám ještě v paměti, to kluci potvrdí, když stál na autobusovém nádraží ten altán. Měli to u ruky. 
Šel tam, šel zpátky, zase jim někdo zavolal, zase tam šli a takhle tam pořád lítali a starali se jen o jedno mís-
to.  
Štindl – viděl bych cestu rozšiřování technických prostředků. Další věc je nešetřit státní policii. Aby nám tu 
městská policie nahrazovala státní policii, to také nejde. 
Růžička – v té zprávě od policie je psáno, že pro Velešín a okolí jsou určeni 4 policisté. Ale vrátil bych se 
k té sportovní komisi. Myslel jsem spíše, abyste navrhli provozní dobu, kdy to provozovat. 
Čulík  – byl jsem pověřen výborem FC Velešín zjistit, jaká by byla možnost třeba půjčky z města na zakou-
pení traktůrku na sečení trávníku. Musíme koupit nový. 
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Růžička – napište žádost do rady města. 
Ing. Šimánek – nesvítí světlo na faře.  
Růžička – pan farář si ho přál zhasnout. Svítí nová světla u kostela. 
Ing. Šimánek - vím, ale jestli nelze přendat jinam. 
Růžička -  mám domluveno s panem Kanděrou, že když si bude někdo stěžovat, že světlo nesvítí, zastíní se 
½ světla k faře a druhá se nechá svítit. Takže tak? 
Ing. Šimánek – zkuste to. 
Ing. Německá – bylo rozsvíceno ve dne směrem na budějovickou křižovatku, jak se najíždí na E55, a u Pen-
ny Marketu. 
Růžička – opravovalo se. 
Havlíček – křižovatka u pumpy, směr ulice Nová, stále není namalována dodatková tabulka. 
Růžička – psalo se na SÚS. 
Havlíček – a přechod u Penny Marketu, tam by mohla být zebra. 
Růžička – přechod bude v příští radě. Oslovili jsme tři projektantské firmy s nabídkou na projekt  přechodu 
pro chodce u Penny Marketu a na zónu „30“ v Sídlišti. V pondělí se budou otevírat obálky. 
Bartizal – chci se zeptat rady. Zrušilo se diskusní fórum s tím, že se najde nějaká forma, aby mohlo fungo-
vat. Myslím si, že by se nemělo rušit úplně. Pracovali jste na tom? 
Růžička – je vybrán tvůrce stránek, diskusní fórum je součástí. Měl by být nastaven systém zpětné vazby, 
aby se vědělo, kdo je autor.  
Pokud již nikdo nic nemá, tak já bych pokračoval. Byli jsme pověřeni radou města připravit scénář               
na 70. výročí konce války ve Velešíně. Zasedli jsme ve složení: J. Růžička, J. Bartizal, F. Šrámek, A. Rieger 
a H. Růžičková. Dáváme dohromady program. Termín je 8.5.2015. Poprosil bych ještě členy školského vý-
boru, jestli by neprodiskutovali se školou nějakou možnost připojení se k této akci a zúčastnit se i uctění pa-
mátky pilota RAF Prokopa Brázdy. Ve Velešíně máme zvláštnost, že zde byla ruská i americká armáda, de-
markační linie. A o to bychom to chtěli opřít. Bude kulturní program s dobovou muzikou. 
V červnu ještě budeme pokračovat. Parta lidí se domluvila, že vezmou dobovou techniku a pojedou po de-
markační linii. Ukončení celé trasy bude ve Velešíně 26.6.2015. Na náměstí by mělo být 50 – 60 dobových 
vozidel. 
Bartizal – máme dobové fotky ze slavnosti osvobození na náměstí. Kdo má doma jakoukoliv uniformu, čet-
nickou, celnickou, kroj, ať přijde v těch dobových věcech, nebo i v šatech, které jsou z té doby. Na konci 
bychom chtěli udělat také takovou dobovou fotku. Dále ještě sháníme pamětníky z té doby, aby nám udělali 
nějaké vyprávění o tom, jak si to tu pamatují. Kdybyste věděli o někom, kdo tu v té době něco zažil, tak by-
chom to dali třeba do zpravodaje.  
Ještě bych vám řekl, že na duben jsem sehnal část výstavy, která byla vloni v regionálním muzeu v Českém 
Krumlově a byla to výstava 3. odboj. Část té výstavy se týká velešínské skupiny, co byl p. Ryneš, p. Krnín-
ský, p. Ondrášek. 
Ještě bych připomněl, že 5.5.2015 sem jako každý rok přijedou letci uctít památku letce Prokopa Brázdy. 
Růžička – chce ještě někdo něco připomenout, navrhnout? 
Ing. Šípková – nebyla by možná diskuze s letci, veterány v rámci oslav? 
Růžička – oni toho mají moc. Jedou postupně po všech městech. Tady se zdrží maximálně třičtvrtě hodiny. 
Ing. Prokeš – na červen se plánuje 80. výročí založení fotbalového svazu. 
Čulík  – bude to 13.6.2015, je pozván reprezentační tým, moderovat bude Jakub Kohák. 
Růžička – v srpnu mají také skauti 70. výročí. 
Růžičková – 12.9. slaví mateřská škola 70. výročí založení.  
Růžička – pokud již nikdo nic nemá, dovolte mi ukončit dnešní zasedání zastupitelstva, děkuji všem za účast 
a těším se na viděnou na dalším zastupitelstvu. 
Ještě jednou připomínám, beseda pro zájemce zde 9.3.2015. 
 
 
Ve Velešíně 25.2.2015 
 
 
Zapsala: Radka Šímová                 Ověřil: Bořivoj Havlíček 
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                                                                                         Místostarosta města: Jiří Růžička 

 


